Förhandsgranskning av formulär

Mediestipendium för kortvarig resa år 2021
Denna förhandsgranskning har skapats: 09:08 13.04.2021
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/1 information
Tidigare publicerat material (Obligatorisk)
Beskriv kort vilka medier du har publicerat material i tidigare. Länka till 1-2 arbetsprov eller
bifoga fil nedan.

Bifoga publicerat material
Godkända filformat: png, jpg, pdf, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, mp3, wav och max storlek: 10
MB/fil. Max antal filer är 5 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Beskriv resans syfte och upplägg (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Eventuella intervjupersoner eller organisationer som du kommer att besöka? (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000
1

I vilket/vilka medier planerar du att publicera materialet från din resa i Finland?
(Obligatorisk)

Antal tecken: 0 av max 2000

Detaljer angående resan (Obligatorisk)
Ange varifrån du reser och vart? Därtill ska du ange när resan planeras samt om du söker om
stöd för resa eller kost och logi, eller för alla de förutnämnda posterna.
OBS! Notera att du endast kan söka om stöd för resor från Sverige till Finland.

Frågans hjälptext:
Resestödet är:
Resa från Stockholm till Helsingfors 2000 kr
Resa från annan ort (än Stockholm) i Sverige till annan ort i Finland 4000 kr
Resa från Stockholm till annan ort i Finland 3000 kr
Ersättningen för kost och logi är:
För Helsingfors 1500 kr per dygn
För övriga destinationer i Finland 1300 kr per dygn
Vänligen ange vilka kostnader som där söks stöd för:
resa
per diem
resa, och per diem
Antal resenärer (1-6 personer)
1 ▼
Resan inleds
Slutdatum
Antal dagar: 0
Reser från:
Välj avreseland/område ▼
Reser till:
Välj destination ▼
Ansökt belopp:

2

