
Provöversättningsstöd
This is only an example. Please submit your application via the online
application form.

Sökande

Sökande *

 Litterär agent

 Andra än litterära agenter

Bidrag kan beviljas till väl planerade och motiverade exportprojekt som syftar till
att hitta en utländsk förläggare för verket och har potential att bestående
utvidga det nuvarande litteraturexportfältet. Företräde ges provöversättningar till
engelska och projekt som omfattar �er än ett verk eller ett språkområde.
Sökande ska ha befogenhet att representera bokens översättningsrättigheter och
att föra offert- och avtalsförhandlingar med utländska förläggare.



Sökande

Sökandes kontaktuppgifter

Organisationen / sökande *

 

FO-nummer / Organisationsnummer

 

Yrkesbeteckning/tjänst

 

Förnamn *

 

Efternamn *

 

Personbeteckning / födelsedatum

 

Om du saknar �nsk personbeteckning, skriv födelsedatum.

Adress *

 

Postnummer *

 

Postort *

 



Presentation av sökande *

 Webbplats

 Ingen webbplats, ladda upp presentationsmaterial

Webbplats *

 

Ladda upp en kort presentation av förlaget och en utgivningskatalog

Ladda upp 1 till 2 �ler

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

Land *

 

populate-countries

Telefon *

 

Skriv numret i formatet +358 (49) XXX XXX.

E-post *

 

OBS! Skriv endast en e-postadress. Observera att beslutsbeskedet skickas till denna e-postadress.

Sökandes kontouppgifter

Obs! stödet betalas alltid till den sökande. Älä siis ilmoita esim. kääntäjän pankkitietoja, jos hakija on
organisaatio. Tuki voidaan maksaa vain euroissa eurotilille.

Bankadress *

 

populate-countries

Bankens namn *

 



Kontoinnehavare *

 

Skriv kontoinnehavarens namn i exakt samma form som hos banken.

Bic *

 

IBAN *

 

Skriv siffrorna utan några mellanslag.

Kontonummer *

 

Skriv helst kontonumret i IBAN-format.

Swift *

 

Bankens adress *

 

Bankens postnummer *

 

Bankens postort *

 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number#IBAN_formats_by_country


Provöversättning

Originalverk

Välj genre *

 Skönlitteratur

 Facklitteratur

Välj undergenre *

Välj undergenre *

Språk *

Titel *

 

Författare/redaktör *

 

Förlag *

 

Sidantal (för lyrik, bilderböcker och tecknade serier antal tecken) *

Endast ett heltal kan skrivas in i detta fält.

Skriv ditt svar här:

 

Utgivningsår *

Endast ett heltal kan skrivas in i detta fält.

Skriv ditt svar här:

 



Provöversättning

Titel/arbetsnamn *

 

Språk *

 

Uppskattat teckenantal *

Endast ett heltal kan skrivas in i detta fält.

Skriv ditt svar här:

 

Ansökans motivering

Skriv här bokens ”pitch” och andra uppgifter som du anser är viktiga för behandlingen av
provöversättningsansökan.

 För fackböcker kan stöd beviljas för provöversättning och/eller översättning av synopsis samt
innehållsförteckning. Uppge här vilken typ av stöd du ansöker för en fackbok.

Ansökans motivering

Projektets presentation och ansökans motivering (1000–2000 tecken)
 1. Motivera, varför du anser att just denna bok har internationell potential. Vad är det som kan

intressera utländska förläggare och läsare i den? Varför är projektet värt att få
provöversättningsstöd? Förklara inte bokens intrig!

 2. Beskriv ditt exportprojekt: Hur har projektet förberetts, vilka åtgärder har redan vidtagits, vilka
planer och mål har projektet? 

 3. Presentera planen för provöversättningens användning: Hur, var, när och för vem ska
provöversättningen och boken marknadsföras? Till vilket land och vilka förlag ska boken och
provöversättningen erbjudas?

 4. Vilket annat marknadsföringsmaterial ska produceras om boken och författaren?
 5. Projektets totala budget och övriga �nansiering

 6. Om projektet har �era deltagare (t.ex. förläggare, författare eller översättare), speci�cera vars och
ens roller och ansvar.

*

 



Översättare

Översättare *

 

Är översättningens målspråk översättarens modersmål? *

 Ja

 Nej

Översättarens meritförteckning i FILIs Kääntöpiiri (digital mötesplats för
översättare av �nländsk litteratur) *

 Översättaren har en pro�l i Kääntöpiiri. Jag kopierar länken till översättarens sida i fältet

nedan.

 Översättaren har inte en pro�l i Kääntöpiiri. Jag laddar upp översättarens

meritförteckning som en �l.

Du hittar översättarens pro�lsida här.

Länk till översättarens pro�l *

Vänligen kontrollera formatet på ditt svar.

Skriv ditt svar här:

 

Kopiera länken i formatet https://kaantopiiri.�/en/translators/name/pro�le/.

Skicka in översättarens meritförteckning

Ladda upp en �l

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

Lista översättarens mest betydande översättningar (1-5 st) *

 

Om översättaren är nybörjare, motivera varför han/hon är lämplig för denna översättning.

https://kaantopiiri.fi/en/search-translators/


Stöd

Stöd

Stöd som söks från FILI (€) *

Endast ett heltal kan skrivas in i detta fält.

Skriv ditt svar här:

 

Obs! Det går att ansöka stöd för översättarens hela arvode. Om den färdiga provöversättningens
längd och arvodet betalt till översättaren avviker väsentligt från det som uppgetts i ansökan,
förbehåller sig FILI rätten att minska på redan beviljat stödbelopp.

Översättningsarvode (€) *

Endast siffror kan skrivas i detta fält.

Skriv ditt svar här:

 

Övriga sökta eller mottagna stöd

Stöd har sökts från andra instanser *

 Ja

 Nej

Ytterligare information *

 

Ange varifrån och när stöd har sökts och omfattningen av det sökta stödet.



Stöd har beviljats av andra instanser *

 Ja

 Nej

Ytterligare information *

 

Ange varifrån och när stöd har mottagits och omfattningen av det mottagna stödet.

Du kan skriva ut sin ansökan efter att du skickat den.

När du har skickat ansökan kan den inte längre kompletteras.


