Förhandsgranskning av formulär

1/22 Demos
Ansökningsomgången är öppen: 20.09.2022 - 20.10.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 01:48 03.10.2022
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 1/5 Grundläggande information
Ansökans namn (Obligatorisk)

En kort beskrivning (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 500

Planerad startdatum (Obligatorisk)

Planerad slutdatum (Obligatorisk)

Ange den typen aktivitet eller aktiviteter som stöd ansöks för. (Obligatorisk)
Kurs
1

Konferens
Läger
Föreläsning
Möte
Nätverk
Seminarium
Workshop
Annat, vad?

Steg 2/5 Info om projektgruppen och deltagarna
Den ansökande parten är (Obligatorisk)
Förening
Grupp
Institution
Nätverk
Organisation
Annat, vad?
Töm svaret

Vilket är ansökandes hemvist? (Obligatorisk)
Välj land ▼

Ansökarens huvudsakliga verksamhetsram är (Obligatorisk)
Kulturell
Politisk
Social

Ge namn och kontaktinformation på övriga samarbetspartners, inkludera land och
webbsida. (Obligatorisk)
Minst tre (3) deltagande länder ska vara nordiska i de projekt där tre eller fler länder deltar.
Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland räknas som enskilda
länder i detta sammanhang.
Namn

Kontakt information

Land

Webbsida

Välj land ▼
Välj land ▼
Lägg till en ny rad Infoga data från excel
2

Bifoga relevant dokumentation på samarbete, såsom kontrakt.
Bilagan skall bifogas i PDF-format
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Kortfattad information om hur samarbetet har uppstått (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 600

Vilka länder deltar i projektet? (Obligatorisk)
Nordiska och eventuella andra länder som deltar i projektet
Land

Estimerat antal deltagare per land

Välj land ▼
Välj land ▼
Lägg till en ny rad Infoga data från excel

Skapar projektet nya kontakter eller nätverk? (Obligatorisk)
Ja
Nej
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Skapar
projektet nya kontakter eller nätverk?"
Om ja, hur?
Antal tecken: 0 av max 599

Steg 3/5 Bedömning, villkor och krav
Vad är projektets syfte? (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Här ska du skriva en längre beskrivning över projektet: vad projektet går ut på, vem är med och
3

vem riktar sig projektet till.

Beskriv projektets planerade aktiviteter och tidtabell. (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 1000

Vad anser ni vara projektets nordiska mervärde? (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 1000

Nordisk mervärde kan betyda utbyte av information, skapande av nya kontakter, lärdom om
nordisk kultur, osv.

Riktar projektet sig åt underrepresenterade grupper? (Obligatorisk)
Ja
Nej
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Riktar projektet
sig åt underrepresenterade grupper?"
Om ja, vilka grupper är med och hur kommer deras representation ökas?
Antal tecken: 0 av max 1000

Ingår uttalade hållbarhetsmål i projektet? (Obligatorisk)
Med hållbarhet avses social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet, läs mera: (länk:
https://www.norden.org/en/our-vision-2030)
Ja
Nej
Töm svaret
Nedanstående fråga kan endast besvaras beroende på vad du svarat på frågan: "Ingår uttalade
hållbarhetsmål i projektet?"
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Om ja, hur arbetar ni med hållbarhet?
Antal tecken: 0 av max 1000

Steg 4/5 Kommunikation, marknadsföring och övrig
information
Hur kommunicerar ni om projektet och vad är kommunikationens målgrupp? Hur
kommer ni att nå målgruppen? (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 1000

Länkar till eventuell kommunikationsmaterial om projektet
Tittel

Webbsida

Lägg till en ny rad Infoga data från excel

Steg 5/5 Finansiering
Det ansökta beloppet och totala budget i Euro (Obligatorisk)
Ansökt belopp
Budget

Specificerad budget och finansieringsplan (Obligatorisk)
En specificerad budget med utgifter och intäkter i euro ska bifogas som en bilaga. Ansökningar
utan bifogad budget och finansieringsplan kommer inte att behandlas. För valutakalkylering,
använd t. ex. www.xe.com. Bilagan skall bifogas i PDF-format. För ett exempel på hur du kan göra
en detaljerad budgetbilaga, se vänligen här.
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Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Kommentarer till budgeten och finansieringsplanen
Antal tecken: 0 av max 600
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