Förhandsgranskning av formulär

Frans Henriksons testamentsfond år 2023
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2022 - 30.09.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 10:48 25.09.2022
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/4 ändamål och belopp
Jag har bekantat mig med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan
(Obligatorisk)

Ja

Jag/vi är medveten/medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats
inom utsatt tid kan försämra mina/våra möjligheter att beviljas bidrag på nytt.
(Obligatorisk)

Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall du/ni har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall du är osäker på om det finns oredovisade bidrag kan du/ni kontrollera detta
på startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall du/ni har flera sökandeprofiler och är osäkra på om det finns nåt oredovisat bidrag kan
du/ni kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Jag/Vi ansöker (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200

Ange ändamål för det sökta bidraget med en kort och koncis formulering (högst 200 tecken). I
texten ska framgå vad som görs, för vem, var och när. Texten används både under beredningen
och i förteckningar över beviljade understöd.
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Ansökt summa (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.

Verksamhetssektor (Obligatorisk)
Välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar ansökans innehåll. Om du söker för flera
projekt, välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar din / er huvudsakliga
verksamhet.
Konst omfattar visuell konst, litteratur, teater, dans, musik och annan konstnärlig
verksamhet. T.ex. musikfestivaler klassas under musik.
Kultur omfattar museer, hembygdsverksamhet, kulturarv, arkiv, materialsamlingar och
bibliotek.
Utbildning omfattar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiet, högre
utbildning och forskning, vuxenutbildning samt grundläggande konstundervisning.
Organisationer omfattar takorganisationer, lokala förbund och föreningar samt
intresseorganisationer.
Välj stegvis området för din ansökan. Precisera därefter enligt de underområden som visas. Spara
slutligen ditt val.

Konst
Visuell konst
• Arkitektur
• Illustration
• Medieproduktion
• Bildkonst
• Skulptur
• Konstindustri, formgivning, hantverk
• Fotokonst
• Film
• Övrig visuell konst
Litterär verksamhet
• Skönlitteratur
• Facklitteratur
• Översättningsverksamhet
• Journalistik, kritik
• Övrig litterär verksamhet
Teater
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• Institutionsteater
• Fria teatergrupper
• Amatörteater
• Enskilda teaterarbetare
• Övrig teaterverksamhet
Dans
• Klassisk dans
• Modern dans
• Folkdans, sällskapsdans
• Övrig dansverksamhet
Musik
• Vokalmusik
• Instrumentalmusik
• Inspelningar
• Övrig tonkonst

Kultur
Minnesorganisationer och kulturarv
• Arkiv, materialsamlingar
• Bibliotek
• Professionella museer
• Hembygdsmuseer och lokal museiverksamhet
• Övrig kulturarvsverksamhet
Kulturverksamhet
• Evenemang, festivaler och läger
• Kulturhus och kulturföreningar
• Övrig kulturverksamhet

Utbildning
Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning
• Småbarnspedagogik
• Förskoleundervisning
• Morgon- och eftermiddagsverksamhet, klubbar
• Grundläggande utbildning
• Gymnasiueutbildning
• Yrkesutbildning och ungdomsverkstäder
• Grundläggande konstundervisning
• Språkbad och språköar
Högre utbildning och vuxenutbildning
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• Universitet
• Yrkeshögskolor
• Folkhögskolor, medborgarinstitut, studiecentraler
• Övrig vuxenutbildning

Organisationer
Finlandssvenska förbund och intresseorganisationer
• Finlandssvenska förbund
• Finlandssvenska intresseorganisationer
• Lokala finlandssvenska organisationer

Som sökande representerar du (Obligatorisk)
Valmöjligheter: Privatpersoner, Arbetsgrupper, Föreningar, Företag, Kultur- och
utbildningsinstitutioner, Kommuner och samkommuner, Fonder och stiftelser, Övriga samfund

Steg 2/4 plan
Aktivitet (Obligatorisk)
Beskriv det utvecklingsprojekt eller aktivitet du/ni planerar.
Frågans hjälptext:
Frans Henriksons testamentsfond stöder i denna omgång utvecklingsprojekt och
verksamhet som gynnar Sydösterbotten. Beskriv verksamheten och motivera hur projektet
utvecklar regionen.

Målsättning / förväntade resultat (Obligatorisk)
Beskriv utvecklingsprojektets målsättning och resultat på kort och på lång sikt. Vad vill du/ni
utveckla och vad är verksamhetens vision och mission.

Långsiktighet (Obligatorisk)
Om ni har för avsikt att fortsätta med projektet/verksamheten på lång sikt, hur planerar ni att
finansiera fortsättningen? Vad händer när projekttiden är slut?
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Samarbetspart (Obligatorisk)
Uppge också gärna om samarbetet redan har inletts.

Målgrupp (Obligatorisk)
Beskriv till vem eller vilka utvecklingsprojektet riktar sig. På vilket sätt når ni den planerade
målgruppen?

Plats (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Anknytning till Sydösterbotten (Obligatorisk)
Frans Henriksons testamentsfond ska användas för tillgodoseende av svenska kulturändamål i
Sydösterbotten (område från och med Vasa i norr till och med Sideby i söder).
Redogör konkret för hur utvecklingsprojektet gynnar den region som donatorn primärt
avsåg.

Steg 3/4 budget och tidsplan
Utgifter
(Obligatorisk)

i euro
Lönekostnader och arvoden
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör
Information, marknadsföring
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Utrymmeskostnader och hyror
Rese- och transportkostnader
Försäkringar
Övriga kostnader
Totalt:

Inkomster
(Obligatorisk)

Fyll i de rutor som är relevanta för dig/er.
i euro
Ansöks från Frans Henriksons testamentsfond
(denna ansökan)
Ansöks från Svenska kulturfondens ordinarie
utdelning (november)
Ansöks från Svenska Österbottens kulturfond
Ansöks från Kristinestads svenska kulturfond
Egen andel
Biljetter, avgifter, försäljningsintäkter o.dyl
Bidrag från övriga fonder och stiftelser
Bidrag från stat och kommun
Annan finansiering, sponsorer
Totalt:

Kommentarer till budgeten

Tidsplan

Projektets omfattning (Obligatorisk)
Bidrag kan beviljas för fleråriga projekt, och utbetalning i rater är en möjlighet.
1 år
2 år
3 år
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mer än 3 år
Töm svaret

Tidsplan för ansökan (Obligatorisk)

Slutdatum

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Projektets
omfattning"
Fleråriga projekt: Bifoga en detaljerad helhetsbudget där du/ni specificerar utgifter och
inkomster för varje år
Max 2 filer.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Steg 4/4 bilagor
Som sökande representerar jag/vi: (Obligatorisk)
privatperson eller arbetsgrupp
ett samfund
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Som sökande
representerar jag/vi:"
Ladda upp din/arbetsgruppens CV:n
Denna fråga skall besvaras av alla privatpersoner eller arbetsgrupper.
Endast filer av formatet PDF godkänns. Du kan ladda upp max 10 filer.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Som sökande
representerar jag/vi:"
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Ladda upp det senast godkända bokslutet för ert samfund
Denna fråga skall besvaras av alla samfund (föreningar/företag/institutioner/organisationer osv.).
Endast filer av formatet PDF godkännas. Du kan max ladda upp tre stycken filer.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Övriga bilagor
Här kan du ladda upp andra relevanta bilagor såsom en detaljerad projektbeskrivning eller
finansieringsplan för projektet.
Max 5 bilagor, max 10MB/fil.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.
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