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KULTURFONDEN ISLAND-FINLAND

Kulturfonden Island-Finland grundades år 1975. Styrelsen består av fyra
medlemmar (två från vartdera landet) samt två suppleanter (en från vart-
dera landet), utsedda för tre år i sänder. Fonden har endast ett sekretariat.
Sekretariatets adress är:
• Kulturfonden Island-Finland, Sekretariatet
Hanaholmens kulturcentrum, 02100 Esbo
• fondsekreteraren är anträffbar måndagar kl. 10-15 tfn (09) 4350
2430, fax (09) 467 291, e-post: fonderna@hanaholmen.fi

Ansökningar om bidrag skall vara sekretariatet tillhanda senast 28.2 för
projekt under årets andra halvår och för projekt under följande års första
halvår. Poststämpelns datum gäller. Styrelsen sammanträder årligen före
utgången av maj månad.

BIDRAGSANVISNINGAR

Syftet med fonderna
är att befordra ett mångsidigt samarbete mellan Finland och det andra
nordiska landet och att öka den ömsesidiga kännedomen om det andra
landets kultur- och samhällsliv. Fonderna prioriterar nyskapande verksamhet
som ytterligare stimulerar det mångskiftande kulturutbytet.

Kulturfondernas styrelser
fördelar deras avkastning och leder deras verksamhet. De utses av regerin-
garna i Finland och det andra nordiska landet.

Stipendier och bidrag kan sökas
av enskilda personer samt organisationer, föreningar och institutioner.

Ansökningar om bidrag
skall adresseras till det land där sökanden är bosatt. Ansökan, som riktas
till fondsekretariatet i Finland, görs på särskild blankett som rekvireras från
fondsekretariatet. Bilagor returneras endast på begäran, varför originalhand-
lingar inte bör bifogas.

Ansökningarna skall tillställas sekretariaten innan respektive ansöknings-
tider utgått. Ansökningar per telefax tas emot under förutsättning att en
originalansökan inlämnas omedelbart efteråt. Samtliga sökanden delges
fondens beslut skriftligt.

Bidrag kan beviljas för
• kulturutbyte inom områden som arkitektur, bildkonst/konstindustri,

film och foto, musik, teater, dans och litteratur
• studier av kulturella, sociala och ekonomiska förhållanden i det andra 

nordiska landet
• språkstudier
• vetenskaplig forskning (särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper)
• översättningsverksamhet
• lägerskolor

Bidrag beviljas inte
• för samnordiska projekt, utom i undantagsfall för bilaterala inslag

i större sammanhang inom fondens verksamhetsområde
• för studier på grundnivå, för vilka allmänna studiemedel är tillgängliga
• retroaktivt; ett projekt kan inledas först efter det att styrelsen

fattat sitt beslut
• för vänortsverksamhet

Utbetalning
av beviljade bidrag sker efter rekvisition från fondens sekretariat. Uppskov
med att utnyttja bidrag sker endast efter särskild skriftlig ansökan. Samma
gäller ändring av användningssyfte.

KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH DANMARK

Kulturfonden för Finland och Danmark grundades år 1982. Styrelsen består
av åtta ledamöter (fyra från vartdera landet) samt deras personliga
suppleanter. Fonden har ett sekretariat i bägge länderna.
sekretariatets adress i Finland är:
• Kulturfonden för Finland och Danmark, Sekretariatet, Hanaholmens
kulturcentrum, 02100 Esbo
• fondsekreteraren är anträffbar måndagar kl. 10-15 tfn (09) 4350
2430, fax (09) 467 291, e-post: fonderna@hanaholmen.fi

Ansökningar om bidrag skall vara sekretariatet tillhanda senast 28.2 för
projekt under årets andra halvår och för projekt under följande års första
halvår. Poststämpelns datum gäller. Styrelsen sammanträder årligen före
utgången av maj månad.

KULTURFONDEN FÖR FINLAND OCH NORGE

Kulturfonden för Finland och Norge grundades år 1979. Styrelsen består
av sex ledamöter (tre från vartdera landet) samt deras personliga supple-
anter. Fonden har ett sekretariat i bägge länderna.
sekretariatets adress i Finland är:
• Kulturfonden för Finland och Danmark, Sekretariatet, Hanaholmens
kulturcentrum, 02100 Esbo
• fondsekreteraren är anträffbar måndagar kl. 10-15 tfn (09) 4350
2430, fax (09) 467 291, e-post: fonderna@hanaholmen.fi

Ansökningar om bidrag skall vara sekretariatet tillhanda senast 28.2 för
projekt under årets andra halvår och för projekt under följande års första
halvår. Poststämpelns datum gäller. Styrelsen sammanträder årligen före
utgången av maj månad.


