ANSÖKAN OM STIPENDIUM
FÖR INTÄKTSBORTFALL VÅREN/SOMMAREN 2020

Läs igenom bifogad INFORMATION innan
du fyller i blanketten

Ansökan ska vara författarfonden tillhanda
senast den 8 maj 2020 (poststämpeln gäller inte)

SVERIGES FÖRFATTARFOND
Box 6243
102 34 STOCKHOLM

1. Uppgifter om den sökande
Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefon

Ortsadress

Telefon, mobil

E-post

Yrkeskategori/genre

 Författare/kulturjournalist

 Tecknare

 Översättare av utländsk litteratur/dramatik till svenska

 Fotograf

 Dramatiker/manusförfattare
Om du skriver på annat/andra språk än svenska, ange vilket/vilka:

Företagsformer och annan försörjning
Bedriver du din litterära verksamhet helt eller delvis i företagsform?

 Ja, som handelsbolag

 Ja, som aktiebolag

 Nej

 Ja, som enskild firma (F-skatt)

 Annat/ ev. kommentar:…………………………......………………………..….

Eventuell försörjning utöver litterär/konstnärlig yrkesverksamhet

 Anställning, ungefärlig omfattning ……………………………… %

 Tar ut allmän pension

Är du medlem i en a-kassa och får utbetald ersättning från försäkringen våren/sommaren 2020?

 Ja, som anställd

 Ja, för småföretagare

 Nej

Eventuell kommentar:…………………………......………………………..…………………………………………………

Postadress: Box 6243, 102 34 STOCKHOLM
Besöksadress: Sveavägen 82

Telefon: 08-440 45 50

Internet URL: http://www.svff.se
e-post: svff@svff.se

2. Uppgifter om inställda arrangemang/uppdrag samt intäktsbortfall
a. Sammanlagt intäktsbortfall våren/sommaren 2020
Utebliven a-inkomst (lön), brutto:

kr
Utebliven intäkt i näringsverksamhet, (enskild firma eller bolag), exklusive moms:

kr

b. Uppställning över inställda arrangemang/uppdrag samt intäktsbortfall
Bifoga i separat bilaga en uppställning över de arrangemang som ställts in och/eller uppdrag som uteblivit. De
redovisade uteblivna inkomsterna/intäkterna ska summeras till de totalsummor som angetts i ansökan.
Till uppställningen kan du lämna en kort kommentar till de lämnade uppgifterna samt beskrivning av din
ekonomiska situation och hur den påverkas av intäktsbortfallen.
c. Stöd/stipendier/bidrag från annat håll – för detta specifika ändamål (intäktsbortfall våren/sommaren 2020)
Bidrag som sökts/erhållits eller kommer att sökas från annat håll:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

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

3. Uppgifter om offentliga stöd enligt särskilda EU-bestämmelser
Erhållna verksamhetsstöd/stipendier/bidrag för den litterära/konstnärliga verksamheten
Ange även stöd du erhållit till eventuellt företag i vilket du bedriver din konstnärliga verksamhet.
Läs mer i den särskilda informationen till sökande.
Erhållna stöd 2018-2020 från myndighet eller annan offentlig aktör:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(OBS! Du behöver inte uppge stipendier m.m. från författarfonden.)

4. Intygande
Enligt den förordning som reglerar verksamheten får stipendier inte tilldelas den vars huvudsakliga
sysselsättning är studier. Författarfonden får heller inte bevilja dessa stipendier till den som hos Kronofogden
har skulder för svenska skatter eller avgifter eller till den som är i likvidation eller försatt i konkurs.
Med underskriften nedan intygar jag att jag uppfyller dessa villkor för att erhålla sökt stipendium.

……………………………………………………………………………………………..……………
Namn

