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EUROOPAN KOMISSIO
KOULUTUKSEN JA KULTTUURIN PÄÄOSASTO

Kulttuuri, audiovisuaalipolitiikka ja urheilu
.XOWWXXUL��SROLWLLNND�MD�SXLWHRKMHOPDW��±�.XOWWXXUL�������SXLWHRKMHOPD

78.,+$.(086�����
(KGRWXVS\\QW|���EXGMHWWLNRKWD�%������
.8/77885,�������38,7(2+-(/0$

-RKGDQWR

Varmistakaa ennen tämän hakulomakkeen täyttämistä, että olette lukeneet ja ymmärtäneet
ehdotuspyynnön. Ehdotuspyynnöstä voi olla hyötyä hakulomaketta täytettäessä.

Varmistakaa erityisesti, että teillä on vaadittu yhteisrahoitus. +DNHPXNVLD��MRWND�HLYlW�VLVlOOl
YDDGLWWDYLD�WLHWRMD�\KWHLVUDKRLWXNVHVWD��HL�RWHWD�KXRPLRRQ�

Täyttäkää oheinen lomake tukea hakiessanne. /LLWWlNll�KDNHPXNVHHQ�YDLQ�HKGRWXVS\\QQ|VVl
YDDGLWXW�OLLWWHHW��<OLPllUlLVLl�DVLDNLUMRMD�HL�RWHWD�KXRPLRRQ�HLNl�SDODXWHWD�

Lomakkeet on täytettävä koneella tai kirjoittimella. .lVLQNLUMRLWHWWXMD�ORPDNNHLWD�HL�K\YlNV\Wl�

Täytettyänne hakulomakkeen varmistakaa, että se on allekirjoitettu ja päivätty, ja lähettäkää
hakulomake kahtena (2) kappaleena seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio
Kulttuuri (politiikka ja puiteohjelmat) – Kulttuuri 2000 -puiteohjelma
B-100 - Toimisto 6/41
B-1049 Bruxelles/Brussel

021,9827,6(7�7((0$7��-2,+,1�+$1.(�/,,77<<� Rastittakaa yksi tai useampi
monivuotisia teemoja koskeva vaihtoehto, johon hankkeenne liittyy. (Huom. Tälle on esitettävä
perustelut jäljempänä hakulomakkeessa.)

�<.6,9827,6(7�+$1..((7� Valitkaa vaihtoehto hankkeenne luonteen mukaan. 5DVWLWWDNDD
YDLQ�\NVL�YDLKWRHKWR�

021,9827,6(7� <+7(,67<g623,086+$1..((7� Valitkaa vaihtoehto hankkeenne
luonteen mukaan. 5DVWLWWDNDD�YDLQ�\NVL�YDLKWRHKWR�

3bb72,0,17$�$/$� Valitkaa toiminta-ala, jota hankkeenne tai tapahtumanne, jolle haette tukea,
koskee, esim. visuaaliset taiteet, esittävät taiteet tai kulttuuriperintö. 5DVWLWWDNDD�YDLQ�\NVL
YDLKWRHKWR�
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72,0,11$1� (5,.2,6$/$� 5DVWLWWDNDD hankkeenne päätoiminta-alan piiriin kuuluva(t)
toiminnan erikoisala(t). Kaikista sellaisista  yksivuotisista hankkeista, joiden päätoiminta-alana on
visuaaliset taiteet, kirjat, lukeminen ja kääntäminen, ON RASTITETTAVA asiaan liittyvät kohdat.
Kaikista PRQLYXRWLVLVWD�hankkeista, joiden päätoiminta-alana on esittävät taiteet tai visuaaliset taiteet,
ON RASTITETTAVA asiaan liittyvät kohdat.
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021,9827,6(7�7((0$7��-2,+,1�+$1.(�/,,77<<
5DVWLWWDNDD�KDQNHWWDQQH�NXYDDYDW�NRKGDW

 kansalaisille suuntaaminen

uusi teknologia ja uusmedia luovuuden välineinä

traditio ja innovointi; menneisyyden ja tulevaisuuden yhteydet

�<.6,9827,6(7�(5,7<,6(7��,1129$7,,9,6(7�-$�7$,�.2.((//,6(7
+$1..((7

 (6,77b9b7�7$,7((7

9,68$$/,6(7�7$,7((7
5DVWLWWDNDD�KDQNHWWDQQH�NXYDDYD�NRKWD

taiteilijoiden ja heidän teostensa liikkuminen osallistujamaissa tai

luovuus sosiaalisen integraation keinona

�.8/77885,3(5,17g

.,5-$7��/8.(0,1(1�-$�.bb17b0,1(1
5DVWLWWDNDD�KDQNHWWDQQH�NXYDDYD�NRKWD

 yksivuotiset erityiset, innovatiiviset ja/tai kokeelliset hankkeet, joilla edistetään lukemista

 yksivuotiset erityiset, innovatiiviset ja/tai kokeelliset hankkeet, joilla edistetään Euroopan
laajuista yhteistyötä kaunokirjallisuuden kääntäjien  ammattitaidon parantamiseksi

eurooppalaisten tekijöiden vuoden 1950 jälkeen kirjoittamien kaunokirjallisten teosten
kääntäminen

eurooppalaista humanismia käsittelevien teosten kääntäminen
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021,9827,6(7�<+7(,67<g623,08.6(7

(6,77b9b7�7$,7((7
taideteosten ja -tapahtumien yhteistuotanto ja kansainväliset kiertueet

9DOLWNDD�YlKLQWllQ�NROPH�PXXWD��WRLPLQWRD��MRWND�OLLWW\YlW�KDQNNHHVHHQQH

muiden suurelle yleisölle tarkoitettujen kulttuuritapahtumien järjestäminen

 alan ammattilaisten jatkokoulutus ja kokemustenvaihto

  kyseessä olevien taiteen ja kulttuurin osatekijöiden esittely

  hankkeet yleisön  tietoisuuden lisäämiseksi, koulutus- ja osaamisen levittämishankkeet

 osanottajia, käyttäjiä ja yleisöä hyödyttävä uuden teknologian soveltava ja innovatiivinen
käyttö 

yhteistyösopimuksen aihepiiriä  valottavia ja  pedagogisten kirjojen, oppaiden sekä
audiovisuaalisten ja multimediatuotteiden tuottaminen

9,68$$/,6(7�7$,7((7
5DVWLWWDNDD�KDQNHWWDQQH�NXYDDYDW��WRLPLQQRW

taiteilijoiden ja heidän teostensa  liikkuvuus osallistujamaissa

alan ammattilaisten kokemustenvaihto ja jatkokoulutus

uuden teknologian käyttö  osanottajien ja suuren yleisön hyväksi

yhteistyösopimuksen aihepiiriä  valottavien monikielisten kirjojen, oppaiden sekä
audiovisuaalisten tuotteiden ja multimediatuotteiden tuottaminen

�.8/77885,3(5,17g��WHROOLVXXVSHULQQ|Q�DODOOD

 .,5-$7��/8.(0,1(1�-$�.bb17b0,1(1�

  2+-(/0$$1�26$//,6780$7720,66$�.2/0$16,66$�0$,66$
727(87(77$9$7�.8/77885,<+7(,67<g+$1..((7
>HVLWWlYll�WDLGHWWD�WDL�NLUMRMD�MD�OXNHPLVWD�NRVNHYDW�KDQNNHHW��MRWND�WRWHXWHWDDQ
NROPDQVLVVD�PDLVVD@
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+$.(08.6(1�7$5.$6786/8(77(/2

1UR $VLDNLUMD�KDNHPXNVHQ�RVD .DSSDOHPllUl .\OOl

1 Allekirjoitettu ja päivätty hakulomake ( mukaan lukien yksityiskohtainen alustava
talousarvio)

2

2 Vastaanottoilmoitus, jossa on hakijan osoite 1

3 Liite 1: Hankkeen yleisestä koordinoinnista vastaavan organisaation (hanketta
johtavan organisaation) ja  yhteisjärjestäjien perussäännön tai vastaavan asiakirjan
oikeaksi todistettu kopio (ei koske julkisia organisaatioita)

1

4 Liite 2:  Hanketta johtavan organisaation ja kunkin yhteisjärjestäjän hankkeesta
vastaavan henkilön ansioluettelo

1

5 Liite 3: Hanketta johtavan organisaation ja yhteisjärjestäjien viimeisin
toimintakertomus (ei koske julkisia organisaatioita)

1

6 Liite 4: Hanketta johtavan organisaation ja yhteisjärjestäjien viimeisin tarkastettu
tilinpäätös (juuri perustetun organisaation on toimitettava tähänastiset tarkastetut
tilinpäätökset; ei koske julkisia organisaatioita eikä käännöshankkeita)

1

7 Liite 5: Yksi kappale alkuperäisteosta (NRVNHH�DLQRDVWDDQ�NllQQ|VKDQNNHLWD) 1

8 Liite 6: Kopio käännösoikeuksia koskevasta sopimuksesta (NRVNHH� DLQRDVWDDQ
NllQQ|VKDQNNHLWD)

1

9 Liite 7: Kopio kustantamon ja teoksen kääntäjän (tai kääntäjien) välisestä
sopimuksesta (NRVNHH�DLQRDVWDDQ�NllQQ|VKDQNNHLWD)

1

10 Liite 8: Julkaisemisen kokonaiskustannusten erittely, josta ilmenevät selvästi
käännöskustannukset (NRVNHH�DLQRDVWDDQ�NllQQ|VKDQNNHLWD)

2

11 Liite 9: Kääntäjän (tai kääntäjien) ansioluettelo (NRVNHH� DLQRDVWDDQ
NllQQ|VKDQNNHLWD)

1

12 Liite 10: Kustantajan allekirjoittama, päivätty todistus siitä, että kääntäjän nimi ja
yhteisön tuki mainitaan käännetyssä teoksessa selvästi (NRVNHH� DLQRDVWDDQ
NllQQ|VKDQNNHLWD)

1

13 Liite 11: Kaikkien järjestäjien allekirjoittama yhteistyösopimus, jolla on jossakin
ohjelmaan osallistuvassa valtiossa tunnustettu oikeudellinen muoto (NRVNHH
DLQRDVWDDQ�PRQLYXRWLVLD�\KWHLVW\|VRSLPXNVLD)

1

14 Hanketta johtavan organisaation ja yhteisjärjestäjien vakuutus, joka sisältää
kuvauksen hankkeen käytännön toteutuksesta ja rahoituksesta  alkuperäisin
allekirjoituksin varustettuna

2

15 Hanketta johtavan organisaation ja asianomaisen pankin allekirjoittama
pankkitietolomake

1

16 Liite 12: toimivaltaisten viranomaisten myöntämä lupa/todistus, jossa
vahvistetaan, että asianomainen organisaatio saa harjoittaa suunniteltua toimintaa
(NRVNHH� DLQRDVWDDQ� VXRMHOWXMD� WDL� OXRNLWHOWXMD� NRKWHLWD� MD� PRQXPHQWWHMD
NRVNHYLD�NXOWWXXULSHULQW|KDQNNHLWD�

1
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26$�,
+DNLMDRUJDQLVDDWLRWD�NRVNHYDW�WLHGRW

��� 2UJDQLVDDWLRQ�QLPL�MD�O\KHQQH�

��� 2LNHXGHOOLQHQ�DVHPD� Yksityinen  Julkinen

��� 5HNLVWHU|LQWLQXPHUR��

��� 3HUXVWDPLVSlLYl�

��� 2VRLWH� Postiosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Maa

��� 3XKHOLQ�
��� )DNVL�
��� 6lKN|SRVWL�

��� 2UJDQLVDDWLRQ�YDNLWXLQHQ�KHQNLO|VW|��OXNXPllUl��

���� /DLOOLQHQ�HGXVWDMD (KHQNLO|��MRND�RQ�YDOWXXWHWWX�DOOHNLUMRLWWDPDDQ�VRSLPXNVHQ�NRPLVVLRQ�NDQVVD):
Nimi:
Etunimi:
Asema:

���� <KWH\VKHQNLO|��SURMHNWLSllOOLNN| (W\|RKMHOPDQ�\OHLVHVWl�NRRUGLQRLQQLVWD�YDVWDDYD�KHQNLO|)2:
Nimi:
Etunimi:
Asema:

���� 7DORXVDVLRLVWD�YDVWDDYD�KHQNLO|�
Nimi:
Etunimi:
Asema:

                                                
1 Liittäkää mukaan organisaation perussäännön tai vastaavan asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös (koskee
ainoastaan yksityisiä organisaatioita) (liite 1).
2 Liittäkää mukaan kyseisen henkilön ansioluettelo (liite 2).
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���� +DNLMDRUJDQLVDDWLRQ�PXRWR��
Mikä on organisaationne muoto (esim. riippumaton järjestö tai liitto)?

���� 2UJDQLVDDWLRQ�WDYDQRPDLVHW�UDKRLWXVOlKWHHW��

���� .RNHPXV�WRLPLQQDVWD�DODOOD��MRWD�KDNHPXV�NRVNHH�

���� $LHPSL�NRNHPXV�\KWHLVW\|VWl�RKMHOPDDQ�RVDOOLVWXYLVVD�YDOWLRLVVD�WRLPLYLHQ
PXLGHQ�RUJDQLVDDWLRLGHQ�NDQVVD�

                                                
3 Liittäkää mukaan organisaation viimeisin toimintakertomus (liite 3).
4 Liittäkää mukaan viimeisin tarkastettu tilinpäätös. Jos organisaatio on juuri perustettu, liittäkää mukaan
tähänastiset tarkastetut tilinpäätökset. (Tämä kohta ei koske julkisia organisaatioita.) (liite 4).
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���� $YXVWXNVHW��MRWND�RQ�VDDWX�VXRUDDQ�WDL�YlOLOOLVHVWL�YLLPHNVL�NXOXQHLGHQ�NROPHQ
YXRGHQ�DLNDQD�MROWDNLQ�(8�Q�WRLPLHOLPHOWl�WDL�YLUDVWROWD��PXNDDQ�OXNLHQ�.XOWWXXUL
������SXLWHRKMHOPDVWD�UDKRLWHWXW��\NVLYXRWLVHW�KDQNNHHW�MD�PRQLYXRWLVHW
\KWHLVW\|VRSLPXVKDQNNHHW���

Kustakin avustuksesta on ilmoitettava seuraavat seikat:
Yhteisöohjelma tai budjettikohta Hankkeen nimi Sopimuksen vuosi ja

viitenumero
Tuen määrä

�7DUYLWWDHVVD�YRLGDDQ�OLVlWl�\NVL�$��VLYX��

���� 2QNR�RUJDQLVDDWLRQQH�KDNHQXW�WDL�DLNRRNR�VH�KDNHD�WlKlQ�KDQNNHHVHHQ�WDL
PXLKLQ�VDPDD�DODD�NRVNHYLLQ�KDQNNHLVLLQ�WXNHD�NRPLVVLRQ�PXLOWD�\NVLN|LOWl�"
(Ilmoittakaa kyseinen pääosasto, ohjelma tai aloite sekä asiaa koskevien  toimenpiteiden tulokset.)

                                                
5 Jos hakija ei mainitse kaikkia hakemuksen jättämiseen mennessä saatuja muita avustuslähteitä, hakemus
hylätään automaattisesti.
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26$�,,
�(L�NRVNH�NllQQ|VKDQNNHLVLLQ�OLLWW\YLl�KDNHPXNVLD�

7LHWRMD�KDQNNHHVWD��MRKRQ�WDORXGHOOLVWD�WXNHD�KDHWDDQ

,,�� +DQNNHHQ�QLPL��

,,�� .XYDXV�KDQNNHHVWD��\NVL�WDL�NDNVL�$��VLYXD��(1*/$11,.6,��SDNROOLQHQ��VHNl
MRNR�5$16.$.6,�WDL�6$.6$.6,�
Selvityksessä on annettava VHONHl kuvaus NXVWDNLQ seuraavan otsikon kattamasta seikasta:

toiminnot, joihin tukea haetaan
hankkeen tarkoitus
hankkeen tavoitteet
hankkeelta odotetut tulokset
hankkeen toteuttamisessa käytettävä lähestymistapa ja menetelmät
hankkeeseen osallistuvat kumppanit
hankkeen edunsaajat sekä
hankkeen toimintojen suorituspäivämäärät ja -paikat sekä niiden kesto.

,,�� .XYDXV�NRQNUHHWWLVLVWD�WRLPLVWD��MRLKLQ�WDORXGHOOLVWD�WXNHD�KDHWDDQ��QLLGHQ
WDYRLWWHLVWD�MD�RGRWHWXLVWD�YDLNXWXNVLVWD
Liittäkää mukaan selkeä ja yksityiskohtainen työohjelma hankkeen  aikana toteutettavasta
toiminnasta. Ilmoittakaa kustakin toimesta yksityiskohtaiset tiedot (tähän lomakkeeseen
liitettävällä) \KGHOOl erillisellä sivulla. Kuvatkaa varsinaista toimintaa, sen tavoitteita,
kohderyhmää, alustavaa aikataulua ja odotettuja tuloksia.

Ilmoittakaa myös hankkeen toteuttamisen yhteydessä alihankkijana toimivat organisaatiot.
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,,�� +DQNNHHVHHQ�RVDOOLVWXYDW��\KWHLVMlUMHVWlMlW
3DLNDOOLVHQ�WDL�DOXHHOOLVHQ�WDVRQ�\KWHLV�MlUMHVWlMLHQ

QLPHW
<KWHLVMlUMHVWlMlQ�URROL�KDQNNHHQ�VXXQQLWWHOXVVD <KWHLVMlUMHVWlMlQ�URROL�KDQNNHHQ�WRWHXWWDPLVHVVD 2VDOOLVWXPLQHQ�UDKRLWXNVHHQ

�YlKLQWllQ�����WXNLNHOSRLVHVWD
NRNRQDLVWDORXVDUYLRVWD�

.DQVDOOLVHQ�WDVRQ�\KWHLV�MlUMHVWlMLHQ�QLPHW <KWHLVMlUMHVWlMlQ�URROL�KDQNNHHQ�VXXQQLWWHOXVVD <KWHLVMlUMHVWlMlQ�URROL�KDQNNHHQ�WRWHXWWDPLVHVVD 2VDOOLVWXPLQHQ�UDKRLWXNVHHQ
�YlKLQWllQ�����WXNLNHOSRLVHVWD

NRNRQDLVWDORXVDUYLRVWD�

0XLVVD�.XOWWXXUL�������RKMHOPDDQ
RVDOOLVWXPLVNHOSRLVLVVD�YDOWLRLVVD�ROHYDW

\KWHLVMlUMHVWlMlW

<KWHLVMlUMHVWlMlQ�URROL�KDQNNHHQ�VXXQQLWWHOXVVD <KWHLVMlUMHVWlMlQ�URROL�KDQNNHHQ�WRWHXWWDPLVHVVD 2VDOOLVWXPLQHQ�UDKRLWXNVHHQ
�YlKLQWllQ�����WXNLNHOSRLVHVWD

NRNRQDLVWDORXVDUYLRVWD�

7DUYLWWDHVVD�YRLGDDQ�Nl\WWll�OLVlVLYXD�



11

,,�� +DQNNHHQ�\KWHLVW\|NXPSSDQLW

3DLNDOOLVWHQ�WDL�DOXHHOOLVWHQ�WDVRQ�RVDOOLVWXMLHQ�QLPHW

.DQVDOOLVHQ�WDVRQ�RVDOOLVWXMLHQ�QLPHW

0XLGHQ�.XOWWXXUL�������SXLWHRKMHOPDDQ�RVDOOLVWXPLVNHOSRLVLVVD�YDOWLRLVVD�ROHYLHQ
RVDOOLVWXMLHQ�QLPHW

7DUYLWWDHVVD�YRLGDDQ�Nl\WWll�OLVlVLYXD�
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,,�� +DQNNHHQ�WRWHXWWDPLVVXXQQLWHOPD�

+DQNNHHQ�DONDPLVSlLYlPllUl��� SlLYl NXXNDXVL YXRVL
+DQNNHHQ�SllWW\PLVSlLYlPllUl���SlLYl NXXNDXVL YXRVL

7\|RKMHOPDQ�WRWHXWWDPLVHQ�\NVLW\LVNRKWDLQHQ�DLNDWDXOX�

.XXNDXVL 7RLPLQWD�WRLPLQQDW .XVWDQQXVDUYLR�HXURLQD

,,�� +DQNNHHQ�WRWHXWXVSDLNND�WDL��SDLNDW�

,,�� +DQNNHHQ�DUYLRLGXW�NRNRQDLVNXVWDQQXNVHW�

.RPLVVLROWD�KDHWWX�WDORXGHOOLQHQ�WXNL�

0XXW��YDUPLVWHWXW�UDKRLWXVOlKWHHW�

+DNLMDRUJDQLVDDWLRQ��KDQNHWWD�MRKWDYDQ�RUJDQLVDDWLRQ�
RPDUDKRLWXVRVXXV�
0XLGHQ�MlUMHVWlMLHQ�UDKRLWXVRVXXV�

                                                
6 Jos kyseisiä päivämääriä ei ilmoiteta, hakemusta ei käsitellä. Hanke on aloitettava 1.1.2003–15.11.2003.
Huomioon otetaan kuitenkin tukikelpoiset menot, jotka liittyvät vasta 15. huhtikuuta 2003 jälkeen toteutettuihin
toimiin.
7 Tämän päivämäärän jälkeen aiheutuneet menot eivät ole tukikelpoisia, jollei niihin ole saatu  erikseen
hyväksyntää asiasta vastaavilta komission yksiköiltä.
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,,�� 0XXW�UDKRLWXVOlKWHHW (kuin Euroopan yhteisön ja muiden järjestäjien avustukset)
(Koskee jokaista rahoitukseen osallistuvaa yritystä, yhteisöä tai organisaatiota)

Jokaisesta rahoitukseen osallistuvasta organisaatiosta on ilmoitettava:

Toiminimi (virallinen nimi):
Osoite:
Vastuuhenkilö (nimi, arvo tai asema, puhelin, faksi ja sähköposti):
Rahamäärä, jolla kyseinen organisaatio osallistuu toiminnan rahoittamiseen:
Lisätietoja siinä tapauksessa, että rahoituspäätös ei ole vielä lopullinen:

,,��� /LVlWLHWRMD�
Antakaa kaikki lisätiedot, jotka haluatte komission ottavan huomioon sen arvioidessa
hakemustanne.
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�+DQNHWWD�MRKWDYDQ�RUJDQLVDDWLRQ�YDNXXWXV

Edustamani organisaatio on julkinen/yksityinen organisaatio (vetäkää yli tarpeeton).

Edustamani organisaation puolesta vakuutan hyväksyväni tätä ehdotuspyyntöä koskevat
perusehdot. Organisaationi osallistuu hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen
seuraavasti:

Suunnittelu (lyhyt kuvaus):

Toteutus (lyhyt kuvaus):

Rahoitusosuus (euroina):

Vakuutan, että tässä hakemuksessa annetut tiedot ovat totuudenmukaisia eikä Euroopan
komissiolta ole salattu mitään tietoja kokonaan tai osittain. Vakuutan myös, että edustamani
organisaatio, minä ja kumppanimme noudatamme näitä perusehtoja ja että toimimme täydessä
yhteistyössä Euroopan komission kanssa toimintojen valvomiseksi.

Jos hakemuksemme valitaan, sitoudun selkeästi mainitsemaan yhteisön rahoituksen kaikissa
julkisissa, virallisissa ja muissa yhteyksissä sekä kaikessa tiedotusaineistossa.

Hakijaorganisaation (hanketta johtavan organisaation) nimi:

Hakemuksen allekirjoittaneen organisaation edustajan nimi:

Asema:

Päiväys: Paikka (paikkakunta ja maa):

Allekirjoitus: Leima:
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<KWHLVMlUMHVWlMLHQ�YDNXXWXV�

�WlVWl�VLYXVWD�YRLGDDQ�RWWDD�WDUYLWWDYD�PllUl�NRSLRLWD�VHQ�PXNDDQ��NXLQND�PRQWD
RVDMlUMHVWlMll�NXQNLQ�KDQNHU\KPlQ�KDQNNHLVLLQ�WlVVl�HKGRWXVS\\QQ|VVl�YDDGLWDDQ�

Edustamani organisaatio on julkinen/yksityinen organisaatio (vetäkää yli tarpeeton).

Edustamani organisaation puolesta vakuutan hyväksyväni tätä ehdotuspyyntöä koskevat
perusehdot. Organisaationi osallistuu hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen
seuraavasti:

Suunnittelu (lyhyt kuvaus):

Toteutus (lyhyt kuvaus):

Rahoitusosuus (euroina):

Vakuutan, että tässä hakemuksessa annetut tiedot ovat totuudenmukaisia eikä Euroopan
komissiolta ole salattu mitään tietoja kokonaan tai osittain. Vakuutan myös, että edustamani
organisaatio ja minä noudatamme näitä perusehtoja ja että toimimme täydessä yhteistyössä
Euroopan komission kanssa toimintojen valvomiseksi.

Organisaatio (osajärjestäjä):

Organisaation edustajan nimi:

Asema:

Päiväys: Paikka (paikkakunta ja maa):

Allekirjoitus: Leima:

                                                
8 Liittäkää mukaan oikeaksi todistettu kopio organisaation peruskirjasta tai vastaavasta asiakirjasta sekä
viimeisin tarkastettu tilinpäätös (koskee ainoastaan yksityisiä organisaatioita) (liite 1). Liittäkää mukaan myös
hankkeesta vastaavan henkilön ansioluettelo.
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26$�,,,

7$/286$59,2

��� /LLWWHHW� MD� \NVLW\LVNRKWDLVHW� ODVNHOPDW� �� ���� HXURD� \OLWWlYLVWl
VXPPLVWD� RQ� HKGRWWRPDVWL� HVLWHWWlYl� VLOORLQ�� NXQ� WDORXVDUYLRQ
NRKGDVVD� VLWl� S\\GHWllQ� �HVLPHUNLNVL� NRKWD� ��� +DQNNHHQ
WRWHXWWDPLVHHQ� OLLWW\YlW� KDOOLQWRKHQNLO|VW|Q� PDWND�� MD
ROHVNHOXNXVWDQQXNVHW��� /LLWWHHW� RYDW� HURWWDPDWRQ� RVD
WDORXVDUYLRWD�

��� 0\|V� SDQNNLWLHWRORPDNH� RQ� WRLPLWHWWDYD� NRPLVVLROOH
DVLDQPXNDLVHVWL�DOOHNLUMRLWHWWXQD�
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Pankkitietolomake:

Sisällytä hakemukseen maallesi asiaankuuluva lomake, joka on
saatavissa osoitteesta:

KWWS���HXURSD�HX�LQW�FRPP�FXOWXUH�LQGH[BHQ�KWPO�

Sekä tilinhaltijan että kyseessäolevan pankin edustajan on
allekirjoitettava lomake.
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���0(127

���+DOOLQWRKHQNLO|VW|�MD�NRRUGLQRLQQLVWD�YDVWDDYD�KHQNLO|VW|�

a) Ryhmä A (hankkeen johtaja/projektipäällikkö, hallinnoija, asiantuntija, konsultti jne.)

Alustava kokonaistalousarvio Todelliset kokonaismenot
Tämä sarake täytetään vasta
kuluselvityksen yhteydessä.

Tehtävä hankkeessa Henkilömäärä Päivien määrä Määrä euroina/
päivä

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ Ryhmä A (a) yhteensä

b) Ryhmä B (avustustehtävät jne.)

Tehtävä hankkeessa Henkilömäärä Päivien määrä Määrä euroina/
päivä

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ Ryhmä B (b) yhteensä
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c) Ryhmä C (sihteerit jne.)

Alustava
kokonaistalousarvio

Todelliset kokonaismenot

Tehtävä hankkeessa Henkilömäärä Päivien määrä Määrä euroina/
päivä

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ Ryhmä C (c) yhteensä
.RKWD���\KWHHQVl

�D�E�F�

���<OHLVNXVWDQQXNVHW��WRLPLVWRWDUYLNNHHW��WHOHOLLNHQQH��SRVWLWXVNXOXW��WLHWRNRQHODLWWHLVWR�

+XRPLR��1lPl�NXOXW�YRLYDW�ROOD�DLQRDVWDDQ�WXHQVDDMDQ�RPLD�PHQRMD��MRWND�OLLWW\YlW�VXRUDDQ�KDQNNHHQ�WRWHXWWDPLVHHQ��1LLGHQ�PllUl�YRL�ROOD�HQLQWllQ�����PXLGHQ
PHQRMHQ�NRNRQDLVPllUlVWl�

.RKWD���\KWHHQVl



20

���+DQNNHHQ�WRWHXWWDPLVHHQ�OLLWW\YlW�KDOOLQWRKHQNLO|VW|Q�PDWND��MD�ROHVNHOXNXOXW

��+DQNNHHQ�\KWH\GHVVl�MlUMHVWHWW\\Q�NRQIHUHQVVLLQ�WDL�VHPLQDDULLQ�RVDOOLVWXYLHQ�PDWND��MD�ROHVNHOXNXOXW�RQ�NLUMDWWDYD�ORPDNNHHQ�NRKWDDQ��F�±�F��
��+DQNNHHQ�WRLPLQWDDQ�VXRUDDQ�OLLWW\YlW�PDWND��MD�ROHVNHOXNXOXW�RQ�NLUMDWWDYD�ORPDNNHHQ�NRKWDDQ��K�
,OPRLWWDNDD�OLLWWHHVVl�$
� ��\NVLW\LVNRKWDLQHQ�ODVNHOPD�NDLNLVWD�������HXURD�VXXUHPPLVWD�VXPPLVWD

��VXXQQLWHOWXMHQ�PDWNRMHQ�OlKW|��MD�NRKGHSDLNNDNXQQDW�MD�SlLYlPllUlW�

a) Matkat

Alustava kokonaistalousarvio Todelliset kokonaismenot

Henkilömäärä Matkojen määrä Kulkuväline Keskimääräiset
kulut/matka

YHTEENSÄ

Matkat (a)
yhteensä

b) Oleskelu (majoitus ja ateriat)

Henkilömäärä Päivien määrä Keskimääräiset
kulut/päivä

YHTEENSÄ

Oleskelu (b)
yhteensä

.RKWD���\KWHHQVl
�D�E�
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���9LHVWLQWl��MD�OHYLW\VNXVWDQQXNVHW

(VLWWlNll�\NVLW\LVNRKWDLQHQ�NXVWDQQXVODVNHOPD�NDLNLVWD�������HXURD�VXXUHPPLVWD�VXPPLVWD�OLLWWHHVVl�%�
+XRP���KDOOLQWRKHQNLO|VW|NXOXW�HLYlW�NXXOX�WlKlQ�NRKWDDQ�

Alustava kokonaistalousarvio Todelliset kokonaismenot

a) Tuotantokustannukset:
�MXONDLVX��NLUMD��FG�URP��YLGHR��,QWHUQHW�MQH������

Tuotanto (a) yhteensä

����(ULWHONll�OLLWWHHVVl�

b) Käännöskulut
(ottakaa huomioon yläraja, joka on 1,67 euroa riviltä)

Käännökset (b)
yhteensä

c) Jakelukustannukset

Jakelu (c) yhteensä

d) Muut levityskulut (eriteltävä)
Muut kulut (d) yhteensä

.RKWD���\KWHHQVl
�D�E�F�G�
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���.RQIHUHQVVLHQ��VHPLQDDULHQ�MD�NRNRXVWHQ�MlUMHVWlPLVHHQ�OLLWW\YlW�NXOXW

(VLWWlNll�\NVLW\LVNRKWDLQHQ�NXVWDQQXVODVNHOPD�NDLNLVWD�������HXURD�VXXUHPPLVWD�VXPPLVWD�OLLWWHHVVl�&�

Alustava kokonaistalousarvio Todelliset kokonaismenot

a) Tilojen vuokraus

Tilojen vuokraus
(a) yhteensä

b) Laitteiston vuokraus

Laitteet (b)
yhteensä

c) Osallistujien ja luennoitsijoiden matka- ja oleskelukulut
 Alkuperä Henkilöiden

kokonaismäärä
EUROOPAN KOMISSIO
EU:n muut viralliset toimielimet, virastot ja elimet (esim. neuvosto, Euroopan
parlamentti)

Ennen kulujen jakamista c1-, c2- ja c3-kohtiin ilmoittakaa  tarkka
arvio osallistujien ja luennoitsijoiden määrästä ja alkuperästä

Maa, jossa konferenssi tai seminaari järjestetään viereisessä taulukossa.
Muut EU:n jäsenvaltiot (a)
Muut ETA- ja Efta-maat (Islanti, Liechtenstein, Norja) (a)
Muut maat (a)

Henkilöiden kokonaismäärä

a) Ilmoittakaa henkilöiden lukumäärä PDDWD�NRKGHQ liitteessä D.
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Alustava
okokonaistalousarvio

Todelliset kokonaismenot

c1) Osallistujien ja luennoitsijoiden matkakulut
��LOPRLWWDNDD�OLLWWHHVVl�&�VXXQQLWHOWXMHQ�PDWNRMHQ�OlKW|��MD�NRKGHSDLNNDNXQQDW�VHNl�SlLYlPllUlW
��WlPl�HL�NRVNH�(XURRSDQ�XQLRQLQ�YLUNDPLHKLl

Henkilömäärä Kulkuväline Keskimääräiset
kulut/matka

<+7((16b

Matkat (c1) yhteensä

c2) Paikallisliikenne
��LOPRLWWDNDD�OLLWWHHVVl�&�VXXQQLWHOWXMHQ�PDWNRMHQ�OlKW|��MD�NRKGHSDLNNDNXQQDW�VHNl�SlLYlPllUlW
��WlPl�HL�NRVNH�(XURRSDQ�XQLRQLQ�YLUNDPLHKLl

Henkilömäärä Kulkuväline Keskimääräiset
kulut/matka

<+7((16b

Paikallisliikenne (c2)
yhteensä

c3) Oleskelu (osallistujien ja luennoitsijoiden majoitus ja ateriat)
��LOPRLWWDNDD�OLLWWHHVVl�&�VXXQQLWHOWXMHQ�ROHVNHOXMHQ�SDLNNDNXQQDW�MD�SlLYlPllUlW
��WlPl�HL�NRVNH�(XURRSDQ�XQLRQLQ�YLUNDPLHKLl

Henkilömäärä Päivien määrä Keskimääräiset
kulut/päivä

<+7((16b

Oleskelu (c3) yhteensä
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Alustava
kokonaistalousarvio

Todelliset kokonaismenot

d) Tulkkaus
Kielet, joista/joihin tulkataan:
. Lähtökielet: ………………………………………
. Kohdekielet: ………………………………………

d1) Tulkit
(ottakaa huomioon yläraja, joka on 600 euroa päivältä, mukaan lukien matkat ja oleskelu)

Tulkit (d1) yhteensä

d2) Tulkkauskopit

Tulkkauskopit (d2) yhteensä

e) Ulkopuolisten luennoitsijoiden palkkiot
(ottakaa huomioon yläraja, joka on 500 euroa päivältä)

Luennoitsijat (e) yhteensä

f) Vastaanottohenkilöstö

Vastaanotto (f) yhteensä

g) Osallistujille jaetusta aineistosta (valokopiointi jne.) aiheutuvat kustannukset

Aineisto (g) yhteensä
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Alustava
kokonaistalousarvio

Todelliset
kokonaismenot

h) Toimistotarvikkeet

Toimistotarvikkeet (h) yhteensä

i) Muut kulut (eriteltävä)

……………………………………… euroa

Muut kulut (i) yhteensä

.RKWD���\KWHHQVl��NRKGDW�D�L�
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���+DQNNHHQ��WRLPLQQDQ�WRWHXWWDPLVHHQ�VXRUDDQ�OLLWW\YlW�VHNDODLVHW�PHQRW

(VLWWlNll�\NVLW\LVNRKWDLQHQ�NXVWDQQXVODVNHOPD�NDLNLVWD�������HXURD�VXXUHPPLVWD�VXPPLVWD�OLLWWHHVVl�(�
+XRP���KHQNLO|VW|NXOXW�HLYlW�NXXOX�WlKlQ�NRKWDDQ�

a) Taitelijapalkkiot
b) Vakuutukset
c) Tilojen vuokraus
d) Laitteiston vuokraus
e) Materiaalin kuljetus
f) Tekijänoikeudet tai rojaltit
g) Seuranta
h) Matkakulut vuorokautta kohden (1)
������(VLWWlNll�OLLWWHHVVl�(�VXXQQLWHOWXMHQ�PDWNRMHQ
MD�ROHVNHOXMHQ�OlKW|��MD�NRKGHSDLNNDNXQQDW�VHNl�SlLYlPllUlW
i) Materiaalin hankinta tuotantoa, valmistusta, entistämistä
(kulttuuriperintö) jne. varten
j) Teknisten asiantuntijoiden sekä tuotannosta, valmistuksesta ja
entistämisestä (kulttuuriperintö) jne. vastaavien henkilöiden palkat
(k) Muut kulut (eriteltävä)

Yhteensä (a-k)

.$,..,�0(127�<+7((16b����
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,,��78/27

Arvioidut tulot Todelliset tulot
Tämä sarake täytetään vasta
kuluselvityksen yhteydessä.

���(ULW\LVWXHW

a) Euroopan komissio (eli tämän hakemuksen kohteena oleva tuki)

b) Kansainväliset julkiset instituutiot

Mitkä:
…………………………………
………………………………....

c) Kansalliset, alueelliset tai paikalliset julkiset instituutiot

Mitkä:
…………………………………
…………………………………

d) Yksityiset yritykset
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e) Muut

Mitkä:
…………………………………
…………………………………

Tuet (1) yhteensä
(kohdat a-e)
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���+DQNNHHVWD�VDDGXW�WXORW
Arvioidut tulot Todelliset tulot

a) Ilmoittautumismaksut

b) Julkaisujen myynti

c) Muut

Mitkä:
…………………………………
…………………………………

Muut tulot yhteensä

Hankkeesta saadut tulot (2) yhteensä
(a+b+c)
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���+DNLMDRUJDQLVDDWLRQ�MD�\KWHLVMlUMHVWlMLHQ�RPD�UDKRLWXV

D��+DNLMDRUJDQLVDDWLR�

E��<KWHLVMlUMHVWlMlW�

Hakijaorganisaation (koordinoija) ja
yhteisjärjestäjäorganisaatioiden oma
rahoitus (3) yhteensä

.DLNNL�WXORW�\KWHHQVl��������
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bONll�WHKN|�PHUNLQW|Ml�WlKlQ
NRKWDDQ

+DQNNHHQ�YLLWHQXPHUR�

7lPlQ�VLYXQ�DOOHNLUMRLWWDD�KHQNLO|��MROOD�RQ�KDNLMDRUJDQLVDDWLRQ�HGXQVDDMDQ�DQWDPD�DOOHNLUMRLWXVRLNHXV

Allekirjoitettava jätettäessä
DOXVWDYD�WDORXVDUYLR

Allekirjoitettava jätettäessä
ORSXOOLQHQ�VHOYLW\V

9DNXXWDQ��HWWl�HGHOOl�HVLWHW\W
WLHGRW�RYDW�RLNHLWD

9DNXXWDQ��HWWl�HGHOOl�HVLWHW\W
WLHGRW�RYDW�RLNHLWD

1LPL� 1LPL�
$VHPD�KDNLMDRUJDQLVDDWLRVVD� $VHPD�HGXQVDDMDRUJDQLVDDWLRVVD�

3lLYl\V� 3lLYl\V�

$OOHNLUMRLWXV� $OOHNLUMRLWXV�

2UJDQLVDDWLRQ�OHLPD 2UJDQLVDDWLRQ�OHLPD
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26$�,9

�7l\WHWWlYl���\KGHVVl�RVDQ�,�MD�SDQNNLWLHWRORPDNNHHQ�NDQVVD���DLQRDVWDDQ
NllQQ|VKDQNNHLVWD�

,��.867$17$-$

.XVWDQWDPRQ�QLPL�

««««««««««««««««««

-RKWDMDQ�WDL�YDVWXXKHQNLO|Q�QLPL�

«««««««««««««««««««««��������«��

2VRLWH�

«««««««««««««««««���������������������������«

3XKHOLQ���������������������������������������������������)DNVL���������������������««««««««

6lKN|SRVWL�««««««««««««««««««««««�
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.bb11(77b9b7�7(2.6(7

+XRP��.XQNLQ�KDNHPXNVHQ�NRKWHHQD�RQ�ROWDYD�9b+,17bb1�1(/-b�-$�(1,17bb1
.<00(1(1�78.,.(/32,67$�7(267$

7b<77b.bb�-b/-(03b1b�0$,1,787�7,('27�.867$.,1��±���.bb11(77b9b67b
7(2.6(67$

,�.bb11(77b9b�$/.83(5b,67(26 WHRV�QUR�� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Teoksen nimi ..........................................………………..........................................………….

Tekijä(t): ....................................................................................................................................

Tekijän kansallisuus: .................................................................................................................

Kustantamon nimi:....................................................................................................................

Kirjallisuuden laji: .............................................………………………………………………

Ensipainoksen julkaisupäivämäärä: ..........................................................................................

Ensipainoksen julkaisupaikka: .................................................................................................

Alkuperäisteoksen kieli: ............................................................................................................

,,�.bb11g6

Käännösoikeuksien saamisen päivämäärä9: .................................................................................

Ehdotettu kohdekieli:.............................................................……………………………..........

Onko teos jo käännetty ehdotetulle kielelle?

KYLLÄ

EI

Julkaistaanko ehdotettu käännös kaksikielisenä painoksena?

KYLLÄ

EI

                                                
9 Huom.: sopimusten on oltava edelleen voimassa (sopimuksen määräaika ei saa olla umpeutunut). Jos
käännösoikeuksia koskevaa sopimusta on  jatkettu, liittäkää mukaan tätä koskeva jatkosopimus.
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,,,�.bb17b-b�7� 7HRV�QUR�� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

Suku- ja etunimi: ............................................................................................................

Kansallisuus: ..................................................................................................

Osoite: ...............................................................................................................

Aiempia käännöksiä (esimerkkejä): ...............................................................................

,9�.867$118.6(7

Sivumäärä: ...........................................................

Merkkien kokonaismäärä sivua kohden: ...........................................................

Kääntäjälle maksettava palkkio sivulta (euroina):...........................................................

Käännöskulut yhteensä (euroina): ............................................................................................

Julkaisukulut yhteensä (euroina): ............................................................................................

Käännetyn teoksen arvioitu myyntihinta (euroina): ...................................................................

Käännetyn teoksen arvioitu painosmäärä: .........................................

Käännöstyön aloittamispäivämäärä………………………………………….
�+XRP��NllQWlPLVWl�HL�VDD�DORLWWDD�HQQHQ�����KXKWLNXXWD������

Käännöksen arvioitu valmistumispäivämäärä: ......................................................................

Käännöksen arvioitu julkaisemispäivämäärä (kuukausi ja vuosi): .........................................
(+XRP��NllQQ|V�RQ�MXONDLVWDYD�HQQHQ�����PDUUDVNXXWD�����)

Oletteko saanut tai hakenut joltain muulta taholta tukea tämän teoksen kääntämistä varten?
Jos olette, ilmoittakaa kyseinen taho ja haettu summa euroina............................................
………………………………………………

Oletteko saanut tai hakenut joltain muulta taholta tukea tämän teoksen julkaisemista varten?
Jos olette, ilmoittakaa kyseinen taholta ja haettu summa euroina......................................
............................................ ………………………………

Päiväys:

Kustantajan nimi ja ALLEKIRJOITUS Kääntäjän nimi ja ALLEKIRJOITUS

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….
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EUROOPAN KOMISSIO
Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto

Kulttuuri, audiovisuaalipolitiikka ja urheilu
.XOWWXXUL��SROLWLLNND�MD�SXLWHRKMHOPDW�

+DNLMD�Wl\WWll��2UJDQLVDDWLRQ�QLPL�MD�RVRLWH��MRKRQ�YDVWDDQRWWRWRGLVWXV�OlKHWHWllQ

Nimi:

Osoite:

9$67$$1277272',6786

+$.,-$�7b<77bb�
+DQNH��MRWD�KDNXORPDNH�NRVNHH�

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««�

(85223$1�.20,66,2�7b<77bb�
9LLWH��MRND�RQ�LOPRLWHWWDYD�NDLNHVVD�NLUMHHQYDLKGRVVD

�MRV�YLLWHQXPHURD�HL�LOPRLWHWD��NLUMH�SDODXWHWDDQ�OlKHWWlMlOOH��

&/7�������6HF�

+DNHPXNVHQ�MlWWlPLVSlLYlPllUl��SRVWLOHLPDQ�WDL�SLNDOlKHW\VOHLPDQ�SlLYlPllUl�


