Förhandsgranskning av formulär

Film - utveckling och produktion, övriga format - september 2021
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2021 - 30.09.2021
Denna förhandsgranskning har skapats: 09:28 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 Grunduppgifter
Jag har bekantat mig med kriterier och anvisningar för ansökan. (Obligatorisk)
ja

Ändamål (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200

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

Ansökt summa och totalbudget (Obligatorisk)
Ansökt belopp
Budget

Sekundär e-postadress för kontaktperson (Obligatorisk)
Uppge en alternativ e-postadress på vilken vi når dig ifall den e-post adress, som du nu angett i
din sökandeprofil, slutar fungera.
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Frågans hjälptext:
Om du inte har andra e-postadresser än den du angett i din sökandeprofil kan du skriva
"ingen" i rutan. Kom i sånt fall ihåg att uppdatera informationen i din sökandeprofil ifall den
e-postadress du nu använder slutar att fungera.

Steg 2/4 Produktionen
Kort pitch (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 300

Projektets arbetsnamn (Obligatorisk)

Synopsis (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000

Nuvarande produktionsläge (Obligatorisk)

Produktionstidtabell (Obligatorisk)

Samarbetspartners/samproducenter (Obligatorisk)
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Huvudsaklig distributionsplattform (Obligatorisk)

Plan för spridning (Obligatorisk)

Projektets anknytning till det svenska i Finland (Obligatorisk)
Beskriv varför Kulturfonden och Konstsamfundet borde vilja finansiera detta projekt.

Målgrupp

Målgrupp för produktionen (Obligatorisk)

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
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Steg 3/4 Ekonomi
Kostnadsplan (Obligatorisk)

Steg 4/4 Bilagor
CV för inblandade (Obligatorisk)
Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, 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.

Webbadress(er)
Om materialet är lösenordskyddat, ange även lösenord

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.
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