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Vision
På svenska. I Finland.
Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk
toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där
alla har rätt och tillgång till högklassig utbildning och
mångsidig kultur på svenska.

Uppdrag
Svenska kulturfonden arbetar med förnyarens
engagemang, sakkunskap och mod för att stärka det
svenska språket i Finland genom stipendier och understöd
för utbildning, kultur och identitetsstärkande verksamhet.

Svenska kulturfonden
• Grundad 1908 ”för främjandet av den svenska
undervisningen och andra allmänna svenska
kulturuppgifter i Finland”
• Över 490 enskilda fonder
• Disponibla medel år 2018 ca 37 M€
• Stöder privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer
i Svenskfinland
• Bidrag för utbildning, konst, kultur, forskning och
medborgaraktiviteter

Vi uppfyller vår vision och vårt uppdrag genom att

• stödja och stärka det svenska språket och den
svenska verksamheten i Finland.
• utveckla kunnande, kompetens och kreativitet på
svenska i Finland.
• stödja samhörighet och identitet.
• stödja det svenska språkets samhällsbärande
ställning i Finland.

Organisation
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Regionala direktioner
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Ansökningstider
November
Privatpersoner
Arbetsgrupper
Samfund
Verksamhet, projekt,
arbetsstipendier och
doktorandstipendier
Konst och kultur
Forskning och
utbildning
Allmän finlandssvensk
verksamhet

Fri ansökningstid
Resestipendier kultur/utbildning
Kultur i skolan
Kultur på dagis
Kultur i vården
Kultur på bibban
Läromedelsproduktion
Egenfinansieringsandelar för
EU-projekt
Kulturarvspraktikanter

Februari
Journaliststipendier
Vistelsestipendier
Svenska studiefonden

Film- och mediaproduktion
Lärlingsstipendier
Utlandspraktik

Föreningshusrenovering

Resestipendier, max 1500-3000€/år
Kultur

Utbildning

• kurser, seminarier och andra kortare
studieresor med tydligt program och
fortbildande syfte.

• för kurser, seminarier eller fortbildande
studieresor samt längre utbildningshelheter.

• yrkesverksamma konstnärer, kritiker,
journalister och kulturarbetare samt anställda
inom finlandssvenska förbund.
• Ansökan ska innehålla ett tydligt program och
fortbildande syfte och en tydlig budget.
• för rese- och logikostnader
• Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna
• högst ett resestipendium per person och år

• Högst 1 500 euro för enskilda sökande och
3 000 euro för arbetsgrupper.

• för rese- och logikostnader samt
deltagaravgifter.
• Ansökan ska innehålla ett tydligt program och
fortbildande syfte
• Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna
• inte till skolelever, studerande, personer inom
skoladministration, anställda vid högskolor och
universitet, forskare, anställda inom den sociala
sektorn.
• högst ett resestipendium per person och år
• högst 1 500 euro för enskilda sökande och
3 000 euro för arbetsgrupper
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Kultur i skolan, max 2000€/år
• För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare
• Till svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga
språkbadsgrupper i finska skolor.
• För kulturarbetarens eller konstnärens arbetsersättning eller lön
• Skolan och kulturarbetaren planerar kulturpaketet tillsammans
• Gäller både elever och personal
• Ett kulturpaket: 10 undervisningstimmar à 50 euro
• Kan inte delas mellan flera grupper
• Högst 4 kulturpaket à 500 euro/läsår/skola
• Ej för resor och logi, materialkostnader, kulturbesök, enskilda författarbesök, föräldraföreningars
projekt eller skolors klubbtimmar
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Kultur på dagis, max 2000€/år
• för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.
• åt svenskspråkiga daghem och förskolor och finskspråkiga daghem och förskolor med svenskspråkiga
språkbadsgrupper
• Bidraget används för kulturarbetarens eller konstnärens arbetsersättning eller lön
• Daghem/förskola och kulturarbetaren planerar projektet tillsammans
• Gäller både barn och personal
• Högst 4 kulturpaket à 500 euro/läsår/daghem eller förskola
• Ett kulturpaket består av 10 undervisningstimmar à 50 euro
• Gäller ej resor och logi, materialkostnader, kulturbesök, familjedagvård, föräldraföreningars projekt,
daghemspersonalens lönekostnader eller övriga administrationskostnader
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Kultur i vården, max 1000€/år
• för att anlita en eller flera kulturarbetare som tillsammans med de inneboende skapar, upplever och
är kreativa i bred kulturell bemärkelse.
• Kulturverksamheten skall rikta sig till patienter/klienter på enheten och skall vara möjligast
interaktiv.
• Understödet betalas till vårdinrättningen för att primärt täcka kulturarbetarens arvode.
• Alla typer av vårdenheter kan söka om understödet (även öppenvårdsenheter).

• Gäller ej för administration, för kulturarbetarens resor och logi eller terapi som är en del av vården.
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Kultur på bibban, max 3 000 euro/år
• för kulturprogram på svenska till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov
• för allmänna bibliotek (central- och närbibliotek).
• Verksamheten ska ordnas i bibliotekets utrymmen och den ska vara gratis
• Evenemang (t.ex. författarsamtal, pjäsläsning, teater)
• skapande verksamhet (t.ex. workshops, berättarkvällar, bokcirklar, skrivarverkstäder)
• Arbetsersättning eller lön, inkl. moms/arbetsgivaravgifter
• Kulturarbetarens resor och logi
• Marknadsföring av programmet
• Både central- och närbibliotek som ordnar kulturprogram på svenska

• Gäller ej lagstadgad utlånings- och informationsverksamhet, bibliotekspersonalens lönekostnader.
kostnader för material, utrustning eller utrymmen
• minst 20 % av totalkostnaden finansieras på annat sätt, t.ex. av biblioteket eller andra finansiärer
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Läromedelsstipendier
• för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse
för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.
• för läroplansbaserade läromedel för grundskolan, gymnasiet, den grundläggande yrkesutbildningen
och yrkeshögskolorna.
• Ansökan görs av författaren efter att avtal ingåtts med ett förlag.
• Ansökan ska innehålla en klar plan för utgivning och språkgranskning.

• I ansökans ändamålstext ska läromedlets namn och målgrupp framgå.
• Ansökan kan lämnas in efter att arbetet inletts.
• Om författaren ger ut läromedlet på eget förlag krävs en rekommendation av en person eller
organisation som är insatt i ämnet.

• År 2018 behandlas ansökningar 22.3, 14.6 och 25.10.
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Egenfinansieringsandel för EU-projekt
• Egen-/privatfinansieringsandelar för projekt inom utbildning
och kultur
• För ESF/CIMO-projekt krävs godkänd EU-finansiering
• För Leader-projekt krävs förordande av Leader-grupperna
• För övriga EU-projekt (t.ex. Interreg) enligt överenskommelse
med kansliet

Kulturarvspraktikanter 1500€/månad
• för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).
• för praktik på 1-3 månader inom samlingsförvaltning vid ett mindre museum eller svenskspråkig
hembygdsrörelse i Finland
• för arbete med katalogisering i elektroniskt samlingsförvaltningssystem enligt nationella riktlinjer
och för digitisering av samlingarna för framtida publicering i Finna.
• För icke-yrkesmässigt skötta museer som inleder sitt arbete med elektronisk katalogisering kan MS
Excel eller MS Access eller motsvarande godkännas istället för egentligt
samlingsförvaltningsprogram.
• Stipendiet kan beviljas max 4 gånger per person (totalt 12 månader).
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Journaliststipendier
Journaliststipendier

• för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik.
• för egen fortbildning, för att skriva konstkritik eller för att öka sina kunskaper om de nordiska
länderna.
• för yrkesverksamma journalister som skriver på svenska i Finland. Unga journalister kan få bidrag
för att förbättra sina kunskaper om de nordiska länderna.
Journalistpraktikanter, 3000€
• för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en svensk tidningsredaktion
i Finland.
• Praktiktiden är två månader. Sökande som har en överenskommelse med en tidningsredaktion
prioriteras. Kan beviljas bara en gång.
Journalister, språkbad
för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en
tidningsredaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta
på en svensk tidningsredaktion i Finland i 1-3 månader. Förutsätter avtal med tidningsredaktioner
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Vistelsestipendier
• Grez-sur-Loing (Frankrike) 1.7 – 31.12 med lägenhet och ateljé i Hôtel Chevillon och ett
arbetsstipendium på 12 000 euro.
• För svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst
• S:t Petersburg (Ryssland) 1.10–31.12 / 1.1–31.3. I september kan du ansöka om ett stipendium för
tiden 1.4–30.6 eller 1.7–30.9. lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och ett stipendium på 6000
euro.

• för svenskspråkiga författare, konstnärer (ej inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare
• Stipendierna beviljas personer som är verksamma i Finland.
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Svenska studiefonden
• Stöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland eller utomlands
• Sökanden ska ha svenska som modersmål eller studiespråk.
• för studierelaterade kostnader (t.ex. anskaffning av studielitteratur och -material, hyra eller övriga
boendekostnader, resor, övrigt uppehälle) 500-800 € i Finland.
• Utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i sökandens slutexamen prioriteras.
Utlandsvistelsen ska vara 2-12 månader lång. 500-1800 €.

• Samarbete med föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria
Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
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Film- och mediaproduktion
• för film-, TV- och radioproduktioner på svenska i Finland, oberoende av publiceringsplattform.
Även för mångmediala helheter.
• för manusarbete, planering och produktion.
• tydlig anknytning till det svenska i Finland.
• Produktioner med ett distributionsavtal prioriteras.
• Produktioner som berörs av YLE ska innehålla ett Letter of Commitment. Treatment och/eller
manus skall bifogas till ansökningar som gäller produktionsstöd.
• Bidrag beviljas inte för anställningar eller anskaffningar, textning, versionisering, distribution eller
marknadsföring
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Lärlingsstipendier
• för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under
professionell handledning.
• Även för personer som har studerat museiämnen, för att erhålla internationell erfarenhet.
• för konstnärligt arbete under ledning av en professionell handledare.
• Stipendiet förutsätter ett skriftligt avtal mellan parterna och kan ges för högst ett år.
• Ansökningstid 12.3-12.4 och 12.09-12.10.
• 1 250 euro/månad, högst 15 000 euro/år
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Utlandspraktik
• För praktikplatser vid tio kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt vid Scandinavia house i
New York, Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i
Rom.
• Praktikplatserna lediganslås av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf och Svenska
kulturfonden.
• heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan
under det senaste året.
• För finska medborgare eller fast bosatt i Finland med svenska som modersmål eller studiespråk.

2.2.2018

Föreningshusrenovering
• för arbetskostnader för att anlita fackmän.
• Föreningen ska äga fastigheten och ska vara i aktiv användning
• Ansökan förutsätter:
- En kort beskrivning av verksamheten i huset
- Utdrag ur föreningens styrelseprotokoll med en renoveringsplan

- Lista på vilka arbetsmoment som kräver fackmän och vilken kompetens de ska ha
- Professionellt gjord opartisk konditionsgranskning med bedömning av byggnadens nuvarande
- Finansieringsbeslut från andra bidragsgivare om sådana finns
• Högst 10 000 euro, Övrig finansiering bör ingå för materialkostnader och investeringar t.ex. via
Finlands hembygdsförbund, Museiverket och/eller NTM-centralen (bifoga finansieringsbeslutet).
• Söks i april och i september
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www.kulturfonden.fi
kulturfonden
@kulturfonden
@svenskakulturfonden

