
ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar även med Firefox 
version 2 eller senare och med Safari version 3 eller senare.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att era uppgifter 
inte försvinner om ni loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt. Om ett gråmarkerat fält är tomt, och inget annat anges, går det bra att 
skriva information i fältet.
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Observera

Så skickar ni in ansökningsblanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val - "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in er ansökan väljer ni 
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att ni  kan spara er ifyllda ansökan genom att istället välja "Spara tillfälligt" och klicka 
på "OK". Sparad ansökan hämtas upp genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan när ni har loggat in. För att avbryta 
ansökan väljs "Avbryt" och sedan "OK". 

När ni har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Ni måste gå igenom alla tre stegen för att er ansökan ska 
skickas in korrekt. I steg 3  får ni ert ärendenummer. Det är viktigt att ni inte stänger fönstret förrän ni fått den bekräftelsen. I 
steg 3 skickas även ett automatiserat e-postmeddelande till kontaktpersonen för ansökan med ärendenummer och er ansökan 
i PDF-format. 

Vid tekniska frågor, kontakta support@kulturradet.se eller tel: 08-519 264 01

Bidragets kontaktpersoner på Kulturrådet finns angivna längst ned på sidan 2. 

SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan ni börjar fylla i er ansökan. Eventuella ändringar görs alltså i "Mina kontaktuppgifter" som finns på startsidan när ni 
loggat in - INTE i denna ansökan.

ANSÖKAN AVSER
Ansökan kan ibland avse en annan organisation än den sökande organisationen. På sidan två ska ni ange uppgifter om 
sökande och om organisationen som just denna ansökan avser. Uppgift om organisation som ansökan avser är obligatorisk och ska 
alltså anges även om ansökan avser den sökande organisationen. 

PROJEKTET
Ange bland annat projektets namn, planerat start- och slutdatum samt det belopp (i hela kronor) ni söker i bidrag från Kulturrådet. 
Här ställs sju fritextfrågor om projektet. Observera att max 1000 tecken kan skrivas i respektive fält, fler kan ej sparas. 
Radbrytningar tas bort automatiskt.

UPPGIFTER OM PLANERAT PROJEKT
Ange konstområde för projektet (flera val är möjliga), huvudsaklig målgrupp, den geografiska spridningen (flera val är möjliga) samt 
antal kvinnor och män engagerade i projektet. 

Med geografisk spridning avses: 
Lokalt: Verksamhet som huvudsakligen genomförs inom en enskild kommun. 
Regionalt: Verksamhet som huvudsakligen genomförs inom flera kommuner inom ett län eller en region, eller ett samarbete mellan 
ett begränsat antal län eller regioner. 
Nationellt: Verksamhet som inte är knutet till en ort eller region utan riktar sig till hela eller stora delar av landet.
Internationellt: Verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. 

EKONOMISK KALKYL
Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna i ansökningsblanketten. Det är viktigt att ansökan har en rimlig budget 
som bygger på flera finansiärer. "Summa intäkter" och "Summa kostnader" ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i hela kronor. 

OBLIGATORISK BILAGA
Det är obligatoriskt att bifoga inbjudan eller motsvarande.

För att bifoga filer digitalt till er ansökan klickar ni på "Bifoga Filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de fall 
det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 MB.

SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 AUGUSTI 2009
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Kontaktpersoner på Kulturrådet: Karin Nilsson, tel: 08-519 264 90, e-post: karin.nilsson@kulturradet.se,
Anna Selvåg, tel: 08-519 264 29, e-post: anna.selvag@kulturradet.se,

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG 2009
INTERNATIONELL KULTURVERKSAMHET
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 AUGUSTI 2009

UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se Anvisningar för ansökan.

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

Grekiska föreningen i Stockholm

Verksamhetsform
Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Annan...

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Organisationsnummer

802407-8878

Fält markerade med * är obligatoriska

Postadress, box

Idungatan 4A

11345 Stockholm
Postnummer Postort

08-348025
Telefonnummer (växel)

WebbadressOrganisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

Stockholm
* Kommun i vilken organisationen/institutionen har sitt säte

koinotita@tele2.se

593826-1
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen har  
bankgiro-/ eller plusgirokonto Bankgiro Plusgiro

Ja NejAnge om organisationen/institutionen är  
momsregistrerad eller inte

Organisationens/institutionens firmatecknare (förnamn och efternamn) Firmatecknares funktion

Kostas Stavroulakis Kassör

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA ANSÖKAN

* Ansökan avser följande organisation/institution

Grekiska föreningen i Stockholm

Wanna Spiridonidou
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

wanna.spiridonidou@arbetsformedlingen.se
E-postadress till kontaktperson

Telefonnummer till kontaktperson Mobiltelefonnummer till kontaktperson

070-6110807 070-6110807

Ja NejStäller ni upp som gott exempel?
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PROJEKTET

Grekiska föreningen i Stockholm
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Tre författarbesök
* Projektets namn

2009-10-11

* Planerat startdatum (ÅÅÅÅMMDD. Om startdatum 
inte är bestämt, ange ett troligt startdatum.)

* Planerat slutdatum (ÅÅÅÅMMDD. Om slutdatum 
inte är bestämt, ange ett troligt slutdatum.)

2009-11-15

* Söker bidrag från Kulturrådet, kronor

30.000

Syftet med projektet är att ge våra medlemmar (greker i 2a och 3e generation i Sverige)
en möjlighet att träffa författare från Grekland, uppdatera sig och följa nyskapat grekisk
litteratur, få en språklig-kulturell förnyelse av det grekiska språket. Vi har tidigare
samarbetat med författare från Grekland i olika typer av seminarier och föreläsningar
med mycket gott utfall och väldigt uppskattat från delatagarna.

* Ange syfte för projektet och varför ni vill genomföra det. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas.)

* Beskriv kortfattat hur projektet ska genomföras. Bifoga gärna en projektplan (se Anvisningar för ansökan). 
(Max 1000 tecken, fler kan ej sparas.)

Projektet består av tre författarbesök. Föreläsningarna kommer att kopplas till ämnen
som är bekanda och välbesökta och på så sätt garantera en spridning av deltagarna i
olika målgrupper.  1. Mary Diodimou Sfakianoudi, kokboksförattare har bl andra skrivit
en bok med recept som har rötter i Istambul.  2. Professorn och författaren M.
Georgousopoulos kommer med utgångspunkt boken "Konsten och konstarternas
tillstånd under ockupationen i andra världskriget"   3. Författaren och poeten D. Manos,
själv delaktig i ockupationen av Tekniska Högskolan i Aten 1973, ger en föreläsning om
lyrikens och poesins roll och utrymme under den tiden i Grekland, i samband med
firandet av Greklands tredje nationaldag den 17e november. Föreläsningen ges den 15
november  (bif. något utförligare projektbeskrivning)

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Vi vänder oss till våra medlemmar som består av greker i första, andra och tredje generation,
till våra svenska medlemmar, inbjudan kommer även att distribueras till andra grekiska
föreningar i länet (Grekiska föreningen i södra Stockholm och Grekiska föreningen i norra
Stockholm) men också till den Grekiska lördagsskolan genom lärarna för de högre
årskurserna. De två författarbesöken kopplas till firande av två av Greklands nationaldagar.
Vår förening, och andra grekiska föreningar firar alltid på ett eller annat sätt nationaldagarna
och förväntas att göra det äveni fortsättningen. Genom att koppla författarbesöken till dessa
garanteras ett högt deltagande. Alla våra medlemmar har alla ovan nämnda förutsättningar att
delta i dessa event. Det tredje författarbesöket är kopplat till mat, recept, ekologi och kultur.
Det är ett författarbesök som är mycket efterfrågad och alla våra medlemmar kommer att ha
förutsättningar att delta.

* Beskriv huvudsaklig målgrupp för projektet. Beskriv på vilket sätt ni i genomförandet beaktar att människor 
har olika förutsättningar och möjligheter att ta del av projektet - med utgångspunkt i till exempel kön, ålder, utbildning, 
funktionsnedsättning, kulturell och etnisk bakgrund. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas.)

Grekiska föreningen i Stockholm
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

PROJEKTET fortsättning

* Beskriv förväntade mål för projektet, på kort och lång sikt. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas.)
 
Det kortsiktiga målet är att skapa tre attraktiva och högkvalitativa event. Två som
förenar firandet av våra nationaldagar med ett kulturellt innehåll och höjer deltagarnas
kunskapsnivå och kulturell/konstnärlig medvetande. Detsamma gäller det tredje
författarbesöket som sätter mat och matlagning i ett kulturellt sammanhang (se
projektbeskrivning). Långsiktigt handlar det om att höja kvaliteten i innehållet av
föreningens events och koppla och tydliggöra att konsten och kulturen gör skillnad i
människors vardag.

* Lista och analysera potentiella hinder för att ni når projektets mål, samt vilken beredskap ni har att undanröja 
dessa hinder. Relatera i er analys till att människor har olika behov, förutsättningar och möjligheter. 
(Max 1000 tecken, fler kan ej sparas.)
 
Ett hinder skulle vara att mottagarna anser att valet av ämne är svårtillgängligt. Detta
skall vi undanröja genom attraktiv inbjudan där ämnena för
seminarierna/författarbesöken sätts i ett tydligt samband till nationaldagsfirande. Ett
annat hinder eller svårighet som vi funderat över är att författarna använder ett
svårtillgängligt språk. Vi kommer att vara tydliga mot dem och språket kommer att
anpassas den nivån som passar våra medlemmar  utan att för den skull blir förenklat
och tappar i kvalitet.

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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Grekiska föreningen i Stockholm
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

* Redovisa internationella samarbetspartners samt beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas.)

PROJEKTET fortsättning

Vår samarbetspart är bokförlaget Proskinio i Aten som specialiserar sig i
studentlitteratur. Vi har  erfarenhet av tidigare samarbeten med författarbesök.
Proskinio har förmedlat kontakterna med författarna utifrån deras kunskap om vår
organisation och medlemmar samt våra behov.

Fält markerade med * är obligatoriska

* Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas. (Max 1000 tecken, fler kan ej sparas.)

Vi utvärderar alla våra projekt utifrån kvalitetskriterier och utifrån hur våra medlemmar
uppfattat och värderat eventet. Eftersom vi vill åstadkomma en kvalitetshöjning av det vi
erbjuder våra medlemmar kommer att följa upp det mer noggrant genom kvalitativ
undersökning, dvs vi kommer att intervjua ett antal av deltagarna och använda deras
utsagor som feedback för får utvärdering.

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.
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UPPGIFTER OM PLANERAT PROJEKT

Grekiska föreningen i Stockholm
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

* Ange totalt antal personer engagerade i planerat projekt

antal kvinnor 4 antal män 3

* Ange antal personer i konstnärlig ledning

antal kvinnor 2 antal män 0

* Ange kommun, län eller land där projektet i huvudsak kommer att bedrivas 

Stockholm

Ange kommun, län eller land

* Ange huvudsaklig målgrupp

Vuxen Barn 0-15 år Ungdom 16-25 år

Fält markerade med * är obligatoriska

Övriga upplysningar

Övriga upplysningar

* Ange konstområde

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Bild och form Dans ✘ Litteratur Musik Teater Övrigt

Lokalt, ange 
kommun

✘
Regionalt, 
ange län

Nationellt

Internationellt, 
ange land
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Grekiska föreningen i Stockholm
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Redovisa belopp från samtliga finansiärer samt den egna insatsen. "Summa intäkter" och "Summa kostnader"
 ska vara lika stora. Detaljerad budget kan bifogas ansökan (se Anvisningar för ansökan). Ange samtliga belopp 
i hela kronor. 

* Bidrag från Kulturrådet

Övrigt statligt bidrag

Övrigt statligt bidrag

Bidrag från 
landsting/region

Bidrag från kommun

EU-bidrag

Övriga bidrag/intäkter

Övriga bidrag/intäkter

Övriga bidrag/intäkter

* Summa intäkter

0

10000

Sökt Beviljat

Sökt Beviljat

Sökt Beviljat

Sökt Beviljat

Sökt Beviljat 10.000

Sökt Beviljat

Sökt Beviljat

50.000

Finansiär/delposter Kronor
INTÄKTER

30.000

EKONOMISK KALKYL

Bidrag från donatorer

0

0

Fält markerade med * är obligatoriska

0 Sökt Beviljat

Egen insats 10000 10.000

0

Övrigt bidrag från
Kulturrådet

0 Sökt Beviljat

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

(Denna uppgift hämtas automatiskt från "Söker 
bidrag från Kulturrådet, kronor" på sidan 3.)

(Summering sker automatiskt)

Status
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KOSTNADER 

hotell för deltagande författare

traktamente och ersättning för deltagande författare

Kostnadspost

* Summa kostnader

Kronor

10.000

5.000

500

Lönekostnader (inklusive 
sociala avgifter)

Resekostnader

Lokalkostnader

Produktionskostnader 

Marknadsföringskostnader

Administrativa kostnader

Övriga kostnader

Övriga kostnader

Övriga kostnader

Övriga kostnader

Övriga kostnader

9.000

10.500

50.000

Övriga upplysningar gällande ansökan (Max 300 tecken)

EKONOMISK KALKYL fortsättning

Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis (Denna uppgift hämtas automatiskt från sida 2.)

Grekiska föreningen i Stockholm

Kostnader för anlitade 
personer med F-skattsedel 0(Avser konstnärliga/administrativa/tekniska tjänster.)

(Till exempel materialkostnader för scenografi. Ej löner.)

Fält markerade med * är obligatoriska

15.000

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

* Ange vad arrangören, om annan än sökande, bekostar utöver gager

Resor

Hotell

Traktamenten

Arrangören Grekiska föreningen i Sth bekostar resorna

Arrangören Grekiska föreningen i Sth bekostar hotell

Arrangören Grekiska föreningen i Sth bekostar traktamente

Kommentar

0

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

✘
* Jag har rätt att företräda 
sökande organisation/institution

(Summering sker automatiskt)




