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LUCKAN grundades 1992
Mellannylandprojektet.

på

initiativ

av

Nylands

svenska

landskapsförbund

och

I december 2000 blev LUCKAN en självständig enhet när Föreningen Luckan bildades.
Organisationerna som stiftade Luckan är Sydkustens landskapsförbund, Svenska Studieförbundet, Samfundet Folkhälsan,
Föreningen Konstsamfundet och Understödsföreningen för Svenska Kulturfonden.

Föreningen Luckan r.f. äger varumärket LUCKAN.

FYRK.FI

Namnet FYRK kommer från ett 1600-talsmynt och är känt som ett svenskt slangord
för pengar.
Webbtjänsten bytte 2004 ut det tryckta häftet ”137 stiftelser, fonder,
stödordningar” utgivet av Svenska kulturfonden.
Webbtjänsten, som snabbt blev populär, är idag en av föreningens mest besökta
webbplatser.

http://fyrk.fi
FYRK.FI listar stipendier och understöd på svenska i Finland. Databasen innehåller
information om privata fonder och stiftelser, statliga och regionala understöd,
samt nordiska stödformer och EU-finansiering.
Databasen innehåller ca. 650 poster och ägs och upprätthålls av Föreningen
Luckan r.f. Den första versionen av Fyrk.fi lanserades av Luckan i Helsingfors år
2003, med finansiering från Svenska kulturfonden.

http://www.aurora-tietokanta.fi
Databasen Aurora presenterar finansieringskällor inom vetenskap, konst och
kultur. Databasen innehåller blandat bidragsgivare från Finland och utlandet.
Databasen innehåller ca. 800 poster och databasen ägs av delegationen för
stiftelser och fonder och uppdateringen sköts av Turun Yliopisto.

http://www.foundationweb.net
Foundationweb är en presentationssida för stiftelser och fonder som förvaltas av
Nordea Private Wealth Management.

ANSÖKNINGSTANKAR
Planera ditt projekt:
- Lägg ner mycket tid på planering, det kommer att löna sig. (Att sova på
saken kan vara bra).
- Fråga sakkunniga om tips.
Skriva ansökningar:
1. Välj ut ett fåtal finansiärer där ditt projekt passar väl in på beskrivningen
och stiftelsens kriterier.

2) Läs igenom kriterier / stadgar två - tre gånger och bli det projekt de vill
ha. De som läser ansökningarna är vill ha intressanta
finansieringsobjekt, som verkar drivbara och ambitiösa.
3) Lägg ner extra tid på att skriva en välgenomtänkt grundplan /
ansökningshandling till din tilltänkta huvudfinansiär.
4) Skicka in varianter på ovanstående ansökningsplan till resten av
stiftelserna.

ANSÖKAN

- Varför söker du medel?
(svara på frågan direkt)

- Utredning
(beskriv din plan över verksamheten medlen behövs till)

- Kläm
(lyft fram gynnande ändamål)

- Budget
(med tydliga uppskattade utgifter och inkomster)

ANSÖKAN
- Innan ansökan skrivs
Kontakta ombudsman / kontaktperson för att höra om det är rätt källa
Anpassa anhållan till instruktionerna för den / de bidragsgivare du vänder dig till

- Varför söker du medel?

- Utredning

- Kläm

- Budget

ANSÖKAN
- Innan ansökan skrivs
Kontakta ombudsman / kontaktperson för att höra om det är rätt källa
Anpassa anhållan till instruktionerna för den / de bidragsgivare du vänder dig till

- Varför söker du medel?
(svara på frågan direkt)
Exempelvis: XXX anhåller om medel omfattande XXX euro för att XXXX under tiden XXX.
Utkomsten av projektet är XXX.

- Utredning

- Kläm

- Budget

ANSÖKAN
- Innan ansökan skrivs
Kontakta ombudsman / kontaktperson för att höra om det är rätt källa
Anpassa anhållan till instruktionerna för den / de bidragsgivare du vänder dig till

- Varför söker du medel?
(svara på frågan direkt)
Exempelvis: XXX anhåller om medel omfattande XXX euro för att XXXX under tiden XXX.
Utkomsten av projektet är XXX.

- Utredning
Skriv en tydlig och klar arbetsplan
Kontrollera att din plan svarar tydligt på frågorna vad, hur, när, var, varför, med vem och för
vem / vilka.

- Kläm

- Budget

ANSÖKAN
- Innan ansökan skrivs
Kontakta ombudsman / kontaktperson för att höra om det är rätt källa
Anpassa anhållan till instruktionerna för den / de bidragsgivare du vänder dig till

- Varför söker du medel?
(svara på frågan direkt)
Exempelvis: XXX anhåller om medel omfattande XXX euro för att XXXX under tiden XXX.
Utkomsten av projektet är XXX.

- Utredning
Skriv en tydlig och klar arbetsplan
Kontrollera att din plan svarar tydligt på frågorna vad, hur, när, var, varför, med vem och för
vem / vilka.

- Kläm
(Motivera varför ditt projekt är bra och genomförbart. )
Beskriv vilket värde projektet/studierna/verksamheten skulle ha för en bredare publik
(socialt, samhälleligt, kulturellt etc.).

- Budget

ANSÖKAN
- Innan ansökan skrivs
Kontakta ombudsman / kontaktperson för att höra om det är rätt källa
Anpassa anhållan till instruktionerna för den / de bidragsgivare du vänder dig till

- Varför söker du medel?
(svara på frågan direkt)
Exempelvis: XXX anhåller om medel omfattande XXX euro för att XXXX under tiden XXX.
Utkomsten av projektet är XXX.

- Utredning
Skriv en tydlig och klar arbetsplan
Kontrollera att din plan svarar tydligt på frågorna vad, hur, när, var, varför, med vem och för
vem / vilka.

- Kläm
(Motivera varför ditt projekt är bra och genomförbart. )
Beskriv vilket värde projektet/studierna/verksamheten skulle ha för en bredare publik
(socialt, samhälleligt, kulturellt etc.).

- Budget
Var realistisk, skriv de riktiga priserna. Ibland kan det vara svårt att sätta exakta
kostnader, gör i så fall en ungefärlig uppskattning och refererara.
Exempelvis: Pris för flyg ToR till STHLM 136 euro, ca 140 euro i budgeten alltså.

ANSÖKAN

Vad? Hur? När? Var? Varför?
Och med vem och för vem / vilka?
Och vad kostar det?

Budget projektet Mer kultur 2016

Utgifter
- Genomförande av åtta kortkurser 150 e x 8, arvoden
( i Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg, Borgå)

Euro
1100

- Hyror

500

- Information och marknadsföring

1900

- Administration av projektet Mer kultur 2014

1900

Totala utgifter:

5400

Inkomster

Euro

Stiftelsens medel
Egen finansiering (sponsorer)

5000
400

Totala inkomster:

5400

ANSÖKAN

- Varför söker du medel?
(svara på frågan direkt)

- Utredning
(beskriv din plan över verksamheten medlen behövs till)

- Kläm
(lyft fram gynnande ändamål)

- Budget
(med tydliga uppskattade utgifter och inkomster)

God dokumenthantering lönar sig.

