Förhandsgranskning av formulär

Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt - september 2022
Ansökningsomgången är öppen: 01.09.2022 - 30.09.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 07:35 29.09.2022
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 1/3 Grunduppgifter
Ändamål
(Obligatorisk)

Antal tecken: 0 av max 200

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

Genre (Obligatorisk)
Korta arbetsstipendier beviljas för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt som
inbegriper två eller flera genrer. Redogör här för vilka genrer ditt projekt representerar.
Visuell konst eller konstindustri
Scenkonst
Musik
Filmkonst
Media och publikationer
Medborgaraktivitet
Annat, vad?

Är du del av en arbetsgrupp?
(Obligatorisk)
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Ja
Nej
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Är du del av en
arbetsgrupp?"
Närmare information om arbetsgruppens medlemmar
Fyll endast i denna fråga om ni söker stöd som en arbetsgrupp.
Medlem i arbetsgruppen

Roll i arbetsgruppen

Lägg till en ny rad Infoga data från excel
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Är du del av en
arbetsgrupp?"
Arbetsgruppens namn
Fyll endast i denna fråga om ni söker stöd som en arbetsgrupp.

Ansökningsbelopp. Ange hur många månaders arbetsstipendium du anhåller om.
(Obligatorisk)

Arbetsstipendiet är max 2000 €/ mån och beviljas för 1-3 månader.
Valmöjligheter: en månad, två månader, tre månader

Verksamhetsområde för ansökan
(Obligatorisk)

Valmöjligheter: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Övriga Finland, Hela
Finland, Utlandet

Projektets uppskattade längd

Beskriv när du önskar att din stipendieperiod skulle infalla. Observera: rekvirering
enligt särskild tidsplan. (Tidigare uppgift i blanketten var att tidsperioden måste infalla
under år 2022. Blanketten ändrad 20.9.2022.)
(Obligatorisk)
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Du måste fylla i både start- och slutdatum.
Startdatum

Slutdatum

Beskriv när projektet inleds / har inletts och uppskattat slutdatum för projektet.
(Obligatorisk)

Du måste fylla i både start- och slutdatum.
Startdatum

Slutdatum

Projektet riktar sig till (kryssa i alla tilltänkta)
(Obligatorisk)

barn & ungdomar
vuxna
seniorer

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

Koppling till det svenska i Finland
(Obligatorisk)

Beskriv ändamålet
(Obligatorisk)

Antal tecken: 0 av max 5000

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

Kontaktperson

Bekräftad/tilltänkt

Ev. kommentar

Lägg till en ny rad Infoga data från excel

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 2/3 Budget
Utgifter (Obligatorisk)
i euro
Eget arbete (ditt arvode)
Hyror
Teknik och material
Resor
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Övriga kostnader
Totalt:

Intäkter (Obligatorisk)
i euro
Konstsamfundet (denna ansökan)
Övriga bidrag
Projektets direkta intäkter, t.ex. biljettintäkter
Övriga intäkter
Totalt:

Eventuella kommentarer och förklaringar till budgeten

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

Steg 3/3 Bilagor
Bifoga arbetsprov
(Obligatorisk)

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

Bifoga CV
(Obligatorisk)

Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, rtf, xls, xlsx, mp3, wav och max storlek: 10
MB. Max. 5 filer.
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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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