
Solidariskt ansvar:

Observera att arbetsgruppens samtliga medlemmar ansvarar till lika delar för ett beviljat kulturstipendium.
Vi godkänner att Ålands kulturdelegation kan kommunicera elektroniskt med oss gällande detta ärende, via
den angivna e-postadressen. *

Ja
Nej

Uppgifter om sökande
Arbetsgruppens namn *

Arbetsgruppens kontaktperson:
Namn (Efternamn Förnamn) *

Personnummer *

Adress *

Postkod * Kommun *

Land *

Telefonnummer *

Webbadress (arbetsgruppens egen hemsida)

E-postadress

CV *
Arbetsgruppens medlemmar

Fyll i medlemmarnas namn och bifogas deras CV.
Namn (Efternamn Förnamn) CV

Namn (Efternamn Förnamn) CV

Namn (Efternamn Förnamn) CV
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Namn (Efternamn Förnamn) CV

Namn (Efternamn Förnamn) CV

Arbetsgruppens bankkontonummer (ett separat bankkonto bör ha upprättats för projektet):
IBAN * BIC *

Beskriv syfte och målsättning med stipendiet samt ange målgrupp (max 3000 tecken som text, eller bifogad
som bilaga) *

Bilaga (projektets syfte och målsättning)
Planerat startdatum Planerat slutdatum

Projektort / plats

Arbets- och tidsplan. Hur ska projektet genomföras? (max 3000 tecken som text, eller bifogad som bilaga) *

Bilaga (projektets arbets- och tidsplan)
Budget/kostnadskalkyl

Fyll i belopp och specifikationer/ändamål samt summa vid de punkter som är aktuella för er ansökan. Alla fält måste
fyllas i, om en kategori inte är aktuell fyller man i 0.
Observera att intäkter och utgifter ska balansera.

Intäkter
Söker från Ålands kulturdelegation, ange enbart summan (€) *

KommunalaBidrag * Summa (€) *

Stiftelser/fonder (ange både sökta o. beviljade
belopp) *

Summa (€) *

OvrigaIntakter * Summa (€) *
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Intäkter totalt (€)
0
Utgifter
Arvoden/lönekostnader inkl. sociala avgifter * Summa (€) *

Resekostnader * Summa (€) *

Materialkostnader * Summa (€) *

Hyror * Summa (€) *

Marknadsföringskostnader * Summa (€) *

Administrationskostnader * Summa (€) *

Övriga utgifter * Summa (€) *

Utgifter totalt (€)
0
Övriga bilagor

Här kan du bifoga övriga bilagor som är aktuella för din ansökan.
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Det som inte kan bifogas digitalt lämnas in personligen till kulturbyrån på Ålands landskapsregering.
Referenser (t.ex. rekommendation, inbjudan)
Länkar till material på Internet

Fysiska bilagor
Vi lämnar in bilaga/bilagor personligen

Genom att trycka på knappen PDF nedan kan du skriva ut eller spara din ifyllda ansökan för eget bruk.

När du har valt "Skicka in ansökan" skickas blanketten till kulturdelegationen och en bekräftelse visas på skärmen.
Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. För ytterligare information kontakta
kulturbyrån på Ålands landskapsregering.
Tel: +358 (0)18 25 000, e-post: kulturinfo@regeringen.ax.

Observera att uppgifter gällande Ålands kulturdelegations beslut är offentliga och publiceras på kulturdelegationens
hemsida, samt att pressen informeras om dem.
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