Förhandsgranskning av formulär

Scenkonst organisationer - september 2021
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2021 - 30.09.2021
Denna förhandsgranskning har skapats: 08:56 23.09.2021
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 Corona-pandemin och projektet/verksamheten
Har ni tidigare beviljats bidrag av Konstsamfundet för detta projekt/denna verksamhet
som ansökan gäller? Gäller ansökan en kompletterande finansiering för ett redan
beviljat bidrag? (Obligatorisk)
Varför frågar vi detta av er? Klicka här för mera information.
ja
nej
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Har ni tidigare
beviljats bidrag av Konstsamfundet för detta projekt/denna verksamhet som ansökan gäller?
Gäller ansökan en kompletterande finansiering för ett redan beviljat bidrag?"
Om JA; vänligen ange den tidigare beviljade ansökans/ansökningarnas nummer eller
ändamål, samt beviljat/beviljade belopp.
Antal tecken: 0 av max 1000

Om du svarade JA ovan; hur inverkade coronan på verksamheten?
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Har ni tidigare
beviljats bidrag av Konstsamfundet för detta projekt/denna verksamhet som ansökan gäller?
Gäller ansökan en kompletterande finansiering för ett redan beviljat bidrag?"
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Projektet och bidraget i sin helhet skjuts upp?
ja
nej
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Projektet och
bidraget i sin helhet skjuts upp?"
Om JA; hur?
Antal tecken: 0 av max 2000

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Har ni tidigare
beviljats bidrag av Konstsamfundet för detta projekt/denna verksamhet som ansökan gäller?
Gäller ansökan en kompletterande finansiering för ett redan beviljat bidrag?"
Har en del av bidraget redan använts?
ja
nej
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Har en del av
bidraget redan använts?"
Om JA; ange vänligen summor samt när resterande bidraget kommer att användas?
Antal tecken: 0 av max 2000

Exempel: En del av bidraget användes till utgifter ______ (summa), men projektet skjuts upp till
______ (datum) och den del av bidraget som inte ännu använts skjuts upp ______ (summa).

Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Har ni tidigare
beviljats bidrag av Konstsamfundet för detta projekt/denna verksamhet som ansökan gäller?
Gäller ansökan en kompletterande finansiering för ett redan beviljat bidrag?"
Har ändamålet för ansökan ändrats?
ja
nej
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Har ändamålet
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för ansökan ändrats?"
Om JA; hur?
Antal tecken: 0 av max 2000

Om du svarat JA på den första frågan men därefter NEJ på alla följdfrågor; beskriv hur
coronan påverkat ert projekt?
Antal tecken: 0 av max 2000

Steg 2/4 Grunduppgifter
Ändamål (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200

Beskriv kort och koncist ansökans ändamål. Beskrivningen kan publiceras på föreningens
webbsida.
Max 200 tecken.

Ansökan gäller (Obligatorisk)
Professionell verksamhet
Amatörverksamhet
Annat, vad?

Ansökningsbelopp
Ansöker du om bidrag för ett projekt som sträcker sig in i framtiden eller en årligen
återkommande verksamhet, så kan du välja att ansöka om ett flerårigt bidrag (max 3 år). Ange i
så fall den totala ansökta summan i denna ruta (dvs samma ruta som engångsbidrag fyller i
ansökningssumman i) och ange därefter nedan den önskade fördelningen per år.
Använd endast hela euro, inte cent, för beloppen.
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Fördelning av flerårigt bidrag (Obligatorisk)
Fyll endast i denna fördelning om ni ansöker om ett flerårigt bidrag. Söker ni ett vanligt bidrag
hoppar ni över detta steg.
Årtal

Summa

Ev. kommentar

Lägg till en ny rad Infoga data från excel

Verksamhetsområde för ansökan (Obligatorisk)
Valmöjligheter: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Övriga Finland, Hela
Finland, Utlandet

Projektets uppskattade längd (Obligatorisk)
Du måste fylla i både start- och slutdatum.
Startdatum

Slutdatum

Koppling till det svenska i Finland (Obligatorisk)

Beskriv ändamålet
Antal tecken: 0 av max 5000

Beskriv ditt projekt så komplett som möjligt. Svara gärna i texten på frågorna vem, vad, när, hur,
varför?

Samarbetsparter
Organisation

Kontaktperson

Bekräftad/tilltänkt

Ev. kommentar

Lägg till en ny rad Infoga data från excel
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Målgrupp

Hur många personer uppskattas projektet att nå (ex uppskattad publikmängd)?
(Obligatorisk)

Valmöjligheter: 1-10, 11-50, 51-100, 101-250, 251-500, 501-1 000, 1 001-2 500, 2 501-5 000, 5
001-10 000, 10 001-25 000, 25 001-50 000, 50 001-100 000, Över 100 000

Projektet riktar sig till (kryssa i alla tilltänkta) (Obligatorisk)
barn & ungdomar
vuxna
seniorer

Ev. kommentar kring målgruppen
Antal tecken: 0 av max 1500

Steg 3/4 Budget
Utgifter (Obligatorisk)
Löner och arvoden inkl. soc. avgifter
Hyror
Teknik och material
Marknadsföring
Resor
Kurs- och terminsavgifter
Övriga kostnader
Totalt:
5

Intäkter
Konstsamfundet (denna ansökan)
Egen andel
Kommunala eller statliga bidrag
Övriga bidrag
Projektets direkta intäkter, t.ex. biljettintäkter
Övriga intäkter
Totalt:

Eventuella kommentarer och förklaringar till budgeten (Obligatorisk)

Ansökningar från andra institutioner för detta ändamål (Obligatorisk)
Ange ansökans läge (sökt, beviljad, icke beviljad), beslutsdatum eller ansökningstidens slutdatum,
ansökans belopp, beviljare och kommentar. Varje ansökan på sin egen rad.
Ansökans läge
(sökt/beviljat/avslag)

Beslutsdatum Belopp

Beviljare

Kommentar

Lägg till en ny rad Infoga data från excel

Tidigare erhållna bidrag från Konstsamfundet
Bidragets tidpunkt, belopp och ändamål. Varje bidrag på sin egen rad.
År

Belopp

Användningsändamål

Lägg till en ny rad Infoga data från excel
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Steg 4/4 Bilagor
Bifoga projektbudget och senast godkända bokslut samt verksamhetsberättelse
(Obligatorisk)

OBS! Bokslutet skall vara daterat och undertecknat. Bifoga även revisorns utlåtande.

Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, mp3, wav och max storlek: 10 MB.
Max. 5 filer.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Övriga bilagor
Här kan du ladda upp andra bilagor relaterade till ansökan.
Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, mp3, wav och max storlek: 10
MB. Max antal filer är 10 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Länk(ar) till eventuella webbresurser där mera information om projektet finns
tillgängligt.
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