
1. SÖKANDE

Stipendiemottagarens 
namn offentliggörs.

Efternam Förnamn (stryk under tilltalsnamnet) Personbeteckning (för 
skattemynd) 

Titel och yrke Arbetsplats

Gatuadress Postnummer Postanstalt

E-postadress Telefon

Kontonummer
i IBAN-format
(obligatoriskt) F I 

2. ANSÖKT
STIPENDIESUMMA

Ansökt belopp (max. 800 euro) 

3. UTRUSTNING
SOM INKÖPS

Med stipendiet ska 
inköpas utrustning, 
program eller hjälpmedel 
som stödjer författandet.
Eventuell bedömning av 
anskaffnings-
kostnaderna. 

4. UTRUSTNINGENS
ANVÄNDNINGS-
ÄNDAMÅL

Kryssa för ett eller flera 
alternativ. 

Utrustningen, programmet eller hjälpmedlet är avsett för: 

skapande litterärt arbete   
lagring och arkivering av 
material   informationssökning   
arbetsplatsens ergonomi   
annat, vad:  

5. TIDIGARE 
STIPENDIER

Stipendier du 
beviljats åren 2018–
2021 av föreningen. 

OBS! Också 
stipendium du fått för 
utrustning ska 
nämnas. 

Bidragsgivare Finansierat projekt År Belopp

STIPENDIEANSÖKAN 2021 
för utrustning 

Anlänt 

Registrerat 

Finlands facklitterära författare rf 
Sandvikskajen 15 A 8     
00180 HELSINGFORS 



6. PUBLICERADE
VERK

De senaste fack- och 
läroböcker som du är 
författare till (inte 
översättare eller 
redaktör).

Verk Förläggare År Din egen andel 
uppgett i sidantal

7. MOTIVERINGAR
TILL INKÖPET AV
UTRUSTNING

FÖRBINDELSE Om jag erhåller ett stipendium, förbinder jag mig att följa den plan som presenteras i ansökningen och 
att lämna in en redovisning för hur stipendiet använts till Finlands facklitterära författare rf. 
Redovisningen ska lämnas in inom sex månader efter att stipendiet beviljats. 

SÖKANDE FÖR 
KÄNNEDOM

De stipendier som Finlands facklitterära författare rf beviljar finansieras med upphovsrättsersättningar 
Kopiosto uppburit från kopiering. Den Kopiostofullmakt Finlands facklittterära författare erhållit är ett viktigt 
kriterium för att bli beviljad stipendium. Stipendiemottagarna, de beviljade beloppen och projektens namn 
offentliggörs och skattemyndigheterna meddelas enligt direktiv. Endast de som beviljats stipendium meddelas 
per brev om beslutet. 

Bilagor till ansökan sänds inte tillbaka. 

UNDERSKRIFT
Ort och datum Sökandens underskrift och namnförtydligande 

UPPDATERAT 2020
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