Saapumispäivämäärä
Ankomstdatum

Dnro Dn:o
Rn

Selvitys liikkuvuusapurahan käytöstä (Huom! Jos olet hakenut sähköisesti, täytä lomake sähköisessä asioinnissa)

Redovisning av användningen av mobilitetsstipendium (Obs! Om du har sökt stipendium elektroniskt fyll blanketten i e-tjänsten)
Nimi – Namn

Taiteenala – Konstgren

Arvo tai ammatti - Titel eller yrke

Koulutus - Utbildning

Jakeluosoite – Utdelningsadress

Postinumero – Postnummer

Postitoimipaikka – Postanstalt

Sähköposti – E-post

Puhelin (myös suuntanumero) – Telefon (med riktnummer)

Internetsivut – Internetsidor

Apuraha myönnetty vuodelle – Stipendiet beviljat för år

Apurahan suuruus – Stipendiets belopp

Apurahan käyttötarkoitus – Stipendiets användningsändamål

Apurahasta on palautettu – Från stidendiet har betalats tillbaka

Työryhmän jäsenet – Arbetsgruppens medlemmar

Viraston merkintöjä – Ämbetsverkets anteckningar

Palautuspäivä – Returneringsdag

Laskelma matkan kuluista ja rahoituksesta – Kalkyl över resans kostnader och finansiering
A) Menot eriteltynä – Kostnaderna specificerade
Ilmoita kulut yhteenlaskettuna summana euroissa. Täsmennä lisätietoja-kentässä mistä matka-, majoitus- ja työskentelykulut koostuvat. Esim. ”lento
Helsinki–Lontoo, 150 €. – Ange kostnaderna som sammanräknat belopp i euro. I fältet Ytterligare information ska du specificera av vilka rese-, logi- och
arbetskostnader de består av. Till exempel: ”flyg från Helsingfors till London, 150 €”.
1) Matkustuskulut yhteensä – Resekostnader sammanlagt

2) Majoituskulut yhteensä – Logikostnader sammanlagt

3) Työskentelykulut yhteensä – Arbetskostnader sammanlagt

4) Kaikki kulut yhteensä – Alla kostnader sammanlagt

5) Lisätietoja – Ytterligare information

Työryhmän jäsenille maksetut osuudet myönnetystä apurahasta – Andelarna av det beviljade stipendiet som betalats till arbetsgruppens medlemmar

B) Tulot eriteltyinä – Intäkterna specificerade
Ilmoita tulot yhteenlaskettuna summana euroissa. Täsmennä lisätietoja-kentässä mistä ulkopuolinen rahoitus ja omarahoitus koostuvat. – Ange intäkterna som sammanräknat belopp i euro. I fältet Ytterligare information ska du specificera vem som beviljat utomstående finansiering och vad egenfinansieringen består av.
1) Taiken myöntämä liikkuvuusapuraha – Mobilitetsstipendiet som Taike beviljat

2) Muut tähän tarkoitukseen saadut Taiken apurahat yhteensä – Övriga till detta ändamål erhållna stipendier från Taike sammanlagt

3) Ulkopuolinen rahoitus yhteensä – Utomstående finansiering totalt

4) Omarahoitus yhteensä – Egenfinansiering totalt

5) Kaikki tulot yhteensä – Alla intäkter sammanlagt

6) Lisätietoja – Ytterligare information

Selvitys matkasta – Redovisning av resan
Kirjoita raportti matkan vaiheista ja matkan tarkoituksena olleen projektin toteutumisesta, pelkkä viittaus liitteisiin ei riitä. Voit liittää selvitykseesi sitä tukevia
liitteitä, esim. lehtiarvostelu, tapahtuman mainos tai ohjelma. - Skriv en rapport om resans skeden och projektets genomföring som var föremål för resan,
det räcker inte att endast hänvisa till bilagorna. Du kan bifoga bilagor som stöder din redovisning, exempelvis recensioner, reklam för evenemanget eller
programbladet.

Älä liitä apurahaselvitykseesi kuitteja tai tositteita tai muitakaan liitteitä. Taike suorittaa tarkastuksia annettujen selvitysten perusteella. Kuitit ja tositteet
tulee säilyttää kolmen vuoden ajan apurahansaajan hallussa. Halutessasi voit viitata internet-sisältöihin, joiden katsot tukevan selvitystäsi.
Bifoga inte kvitton, verifikat eller andra bilagor till din stipendieredovisning. Taike utför granskningar på basen av de inlämnade redovisningarna. Kvitton
och verifikat skall sparas av stipendietagaren i tre år.

Allekirjoitus – Underskrift
Paikka ja aika – Ort och datum

Allekirjoitus – Underskrift

Nimenselvennys – Namnförtydligande

Lähettäkää selvitys osoitteeseen Taiteen edistämiskeskus, PL 1001, 00531 Helsingfors
Skicka redovisningen till adressen Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors

