
Ansökan om projektunderstöd
Privatpersons, arbetsgrupps eller samfunds projekt med 
svensk anknytning i Björneborg med omnejd.

Inlämnas per
mejl ansokan@skib.fi
eller
post Svenska Kulturfonden i Björneborg rs

Otavankatu 16
28100 Björneborg

Uppgifter om sökande
Namn FO- eller personnummer

Näradress Postnummer Kommun

Kontaktperson Telefon Mejladress

Sökandes IBAN kontonummer Web-adress

Ansökta understödet och uppgifter om projektet
Ansökta understödet i euro. Bara siffror, t.ex. 1400,00

Kort beskrivning av projektet, max 250 tecken, publiceras på SKiBs web-sidor

Beskrivning av projektet

Projektets mål och uppskattning av projektets genomslagskraft, t.ex publikantal eller motsvarande
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Projektets budget och tidtabell. Ange också projektets andra möjliga understöd

Övriga uppgifter

Publicering
Uppgifter om godkända ansökningar publiseras på stiftelsens hemsida. Uppgifter som publiseras är mottagande 
samfund och understödssumma. Om sökande önskar att uppgifterna inte publiseras, ta bort krysset från fältet nedan.

Datering
Datum och plats Kontakperson eller person med rätt att teckna samfundets firma och personens 

telefonnummer

  

Godkänd ansökans uppgifter får publiseras
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Instruktioner för ansökande

Privatpersoner, arbetsgrupper och samfund kan för projekt med svensk anknytning i Björneborg 
med omnejd av Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB) ansöka om projektunderstöd. 
Projektunderstödet beviljas för genomförade av det i ansökan nämda projektet. Projektunderstöden 
anslås att ansökas under våren. Ansökningarna behandlas av styrelsen före sommaren. Efter 
projektets slut skall användningen av projektunderstödet redovisas till SKiB, redovisningen är 
förutsättning för beviljande av nytt projektunderstöd.

1. Ladda ner och spara ansökningsblanketten för projektunderstöd på din dator 
2. Öppna blanketten med en version av (tillräckligt ny)  Adobe Reader som tillåter sparande av

formuläret på din dator. Nyaste versionen av Adobe Reader kan laddas gratis från Adobes 
nedladdnings-sida.

3. Fyll i och spara blanketten på din dator
4. Skapa ett mejl där du bifogar ansökningsformuläret och de övriga behövliga dokumenten 

som bilagor. Projektbeskrivning, projektets mål och projektets budget och tidtabell kan 
bifogas som skilda bilagor. Namnge bilagorna enligt deras innehåll, t.ex. budget.pdf. 
Accepterade filformat för bilagor är pdf, doc och docx. Skicka mejlet till SKiBs mejllåda för
ansökningar, ansokan@skib.fi

5. Du får till din mejl ett automatsvar om att ansökan har mottagits

Observera
Inkomstskattelagen (1535/1992, Iskl) 82§ innehåller föreskrifter om beskattningen av understöd 
(inkl. stipendier) som tilldelats en fysisk person. Föreskrifterna gäller också understöd som beviljats
arbetsgrupper. Det är understödsmottagarens skyldighet att följa inkomstskattelagens föreskrifter. 
Förklaringar och råd kan hittas på t.ex Delegationen för stiftelser och fonder sida Information om 
beskattning av stipendier och understöd. 

Stipendiat, som arbetar på stipendium minst fyra månader utan avbrott, är under vissa 
omständigheter skyldig att via Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) försäkra sig. Det är 
stipendiatens skyldighet att, om villkoren uppfylls, teckna en pensions- och olycksfallsförsäkring 
via LPA. Skyldigheten gäller också medlemmar av arbetsgrupper. Mer information LPA. 

SKiB anmäler till Skatteförvaltningen, i enlighet med deras beslut, alla de understöd som beviljats 
fysiska personer och som under ett år uppgår till minst 1 000 euro. 

https://get.adobe.com/se/reader/
http://www.saatiopalvelu.fi/sv/for-stipendiesokanden/beskattning.html
http://www.saatiopalvelu.fi/sv/for-stipendiesokanden/beskattning.html
http://www.mela.fi/sv
mailto:ansokning@skib.fi
mailto:ansokan@skib.fi
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