
Ansök i november!



Vårt ändamål
Svenska kulturfondens ändamål är att främja och stödja utbildning, kultur, konst, 
Vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.

Vår vision 
På svenska. I Finland.
Vi vill, som en fond på toppnivå, bidra till att skapa ett öppet och inkluderande
samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig och mångsidig utbildning
och kultur på svenska. 

Vårt uppdrag
För att uppfylla vårt ändamål arbetar vi 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”

• Cirka 490 enskilda fonder

• Disponibla medel år 2020 : 40 miljoner euro 

• Stöder privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer 
i Svenskfinland

• Bidrag för utbildning, konst, kultur, forskning och 
medborgaraktiviteter



Vi uppfyller vårt ändamål 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

Styrelsen
9+3 medlemmar  Delegationen

15 medlemmar 

Kansliet
20 personer



Regionala direktioner 

Österbottens svenska kulturfond

Direktion

10 medlemmar 

Nylands svenska kulturfond

Ombudsman Matts Blomqvist

Ekenäs

Åbolands svenska kulturfond

Ombudsman Åsa Rosenberg

Pargas

Ombudsman Åsa Rosenberg

Pargas

Ombudsman Matts Blomqvist

Ekenäs

Ombudsman Martin Enroth

Vasa

Nylands svenska kulturfond

Direktion 

10 medlemmar

Åbolands svenska kulturfond

Direktion 

10 medlemmar

Österbottens svenska kulturfond

Direktion 

10 medlemmar
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Utbildning och forskning

Vi prioriterar projekt som riktar sig till barn och unga i daghem och 

skola, studerande vid högskolor och till universitet och lärare.

• Starka svenska strukturer

• Mångfald och mångkultur  på alla nivåer

• Språköar

• Språkbad

• Läromedel

• Digitalisering

• Fortbildning

• Konstfostran 

• Praktikplatser utomlands

• Doktorander

• Post doc-poolen och PoDoCo



Svenska studiefonden

• Bidrag för heltidsstudier vid högskolor och universitet

• Ansökningstid i februari

• www.studiefonden.fi

• Samarbete med Föreningen Konstsamfundet, Svenska 
folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds 
minne och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

Praktikplatser vid utländska kulturinstitut



Konst och kultur

• Arbetsstipendier för konstnärligt arbete

• Lärlingsstipendier

• Projektbidrag

• Kompetenshöjande resor

• Residensvistelser för konstnärer och kulturarbetare 

• Gränsöverskridande projekt och projekt som främjar 
samarbete

• Projekt som främjar invandrares delaktighet i kultur- och 
föreningslivet



Föreningar och organisationer

• Verksamhetsbidrag och projektbidrag

• ”Förbundspaket” till vissa centralförbund

• Projekt som främjar invandrares delaktighet i föreningslivet

• Organisationskonferens i samarbete med Svenska studieförbundet

• Medborgaraktiviteter

• Renovering av föreningshus



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

• Övriga EU-projekt (t.ex. Interreg) enligt överenskommelse med 
kansliet



Ansökningstider

Privatpersoner 

Arbetsgrupper

Samfund

November Februari 

Journaliststipendier      

Vistelsestipendier

Svenska studiefonden

Fri ansökningstid

Resestipendier
Kultur i skolan 
Kultur på dagis
Kultur i vården
Kultur på bibban
Bokpaket för skolor
Utbildningens studieresor i grupp
Läromedelsproduktion
Egenfinansieringsandelar för EU-
projekt
Bidrag för film- och medieproduktion
Lärlingsstipendier
Pedagogiska studier i Vasa
Föreningshusrenovering

September

Gräddfilen



Ansökan

• Elektronisk ansökan och anvisningar på www.kulturfonden.fi

• Ansök senast 30.11

• Vår hjälplinje ger råd per telefon (se https://ansokan.kulturfonden.fi)

• Frågor per e-post till ombudsmännen förnamn.efternamn@kulturfonden.fi



Behandling & beredning 2019
• Ansökan (november 2018) 

• Tjänstemännen bereder i december-januari

• Utomstående sakkunniga granskar  i januari-februari

• Delegationen behandlar 6.3

• Beslut i styrelsen 13.3

• Besked skickas per e-post 15-16.3

Beviljade bidrag
• utbetalas ca två veckor efter att bidragsmottagaren bett om 

utbetalning

• redovisas inom ett år efter att bidraget utbetalats



Projekt

• Formulera behovet/efterfrågan

• Kartlägg möjligheter och risker 

• Definiera nuläget 

• Formulera målsättningen 

• Vad görs? 

• För vem?

• Vem gör?

• Hur och när?

• Definiera ansvarsområden inom projektet

• Gör en projektbudget med finansieringsplan 

• Hur används erfarenheterna då projektet är slut?



Ett bra projekt

• Specifikt – tydligt formulerat mål

• Mätbart – det ska gå att svara JA eller NEJ på frågan om målet 
är uppnått

• Accepterat – projektet ska vara förankrat hos alla som deltar

• Realistiskt – målet ska kunna nås med de resurser om finns

• Tidsbestämt – målet ska vara nått vid en given tidpunkt



www.kulturfonden.fi

kulturfonden

@kulturfonden

@kulturfonden


