
1. UPPGIFTER
OM SÖKANDEN

Efternamn

Förnamn (tilltalsnamn) 

Personbeteckning Titel och yrke Lähiosoite

Postnummer  Postanstalt och land

E-postadress Telefonnummer

Kontonummer 
i IBAN-format 
(obligatoriskt) F I 

Finlands facklitterära författare rf 
Sandvikskajen 15 A 8 00180 HELSINGFORS 
www.suomentietokirjailijat.fi

Tidigare efternamn

Övriga förnamn

Gatuadress   

STIPENDIEANSÖKAN FÖR 
UTBILDNING

Anlänt 

Registrerat

2. UTBILDNING

Namn på 
utbildningen för 
facklitterärt 
skrivande, arrangör 
och omfattning.

3. ANSÖKT
STIPENDIESUMMA

Kursavgift i euro

4. BESKRIVNING, 
PLAN OCH 
TIDTABELL FÖR 
UTBILDNINGEN 
ELLER KURSEN

Ett stipendium beviljas 
inte, om  
beskrivningen, planen 
och tidtabellen fattas. 

Motivera behovet av 
utbildningen.

På blankettens fält 
ryms 1 000 tecken med 
mellanslag. Använd 
bilagor vid behov.



5. PUBLICERADE
FACKLITTERÄRA
VERK

Denna punkt 
gäller bara 
personer som 
inte är 
föreningens 
medlemmar.

Verkets namn Förläggare Publikations
-år

Egen andel 
i sidor

FÖRBINDELSE Som stipendiemottagare förbinder jag mig att följa den plan som jag presenterat i ansökan och att lämna till 
Finlands facklitterära författare rf en redovisning om hur stipendiet använts inom sex månader från stipendiets 
beviljande. 

FÖR 
INFORMATION 
TILL 
SÖKANDEN

Utbildningsstipendierna finansieras med de upphovsrättsersättningar som Kopiosto samlar in för kopiering. Därför 
är en Kopiosto-fullmakt som getts till Finlands facklitterära författare rf ett viktigt kriterium när stipendier beviljas. 

Stipendiemottagarens namn, det beviljade beloppet och namnet på projektstipendiet publiceras på föreningens 
webbplats. Om positiva beslut informeras per brev till den i ansökan angivna postadressen. 

Föreningen anmäler stipendier på 1 000 euro och mera till skattemyndigheter.

ORT OCH
DATUM

Ort

UPPDATERAD 3/2022

Om du inte är medlem i Finlands facklitterära författare rf, bevisa här att du redan har publicerat tillräckligt 
mycket facklitterär produktion. Ge publiceringsuppgifter om de fack- och läroböcker som du har skrivit. 
Observera att du inte kan inkludera redigering och översättning av text i din självständiga produktion. Lista 
din självständiga andel börjande från det verk som har mest sidor. Använd bilagor vid behov. 

Jag har godkänt förbindelsen.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är korrekta.   

Datum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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