
För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL ÖVERSÄTTARE AV 
SVENSK LITTERATUR OCH DRAMA

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
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UPPGIFTER OM SÖKANDE

Fyll i uppgifterna om sökande nedan

Postadress, BoxPostadress, Box

PostortPostortPostnummerPostnummer

Bankgiro PlusgiroAnge om sökande har bankgiro- eller plusgirokontoAnge om sökande har bankgiro- eller plusgirokonto Bankgiro Plusgiro

Födelseår (t.ex. 1964)Födelseår (t.ex. 1964)Namn (förnamn, efternamn)Namn (förnamn, efternamn)

E-postadress till sökandeE-postadress till sökande

KontonummerKontonummer

MobiltelefonnummerMobiltelefonnummerTelefonnummerTelefonnummer

Utländskt skatteregistreringsnummer/TINUtländskt skatteregistreringsnummer/TIN LandskodLandskod

KONTOUPPGIFTER SVENSK BANK

BankkontoBankkonto Bankens namnBankens namn

* Jag försäkrar härmed att jag inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i 
likvidation eller konkurs och att jag kommer att följa gällande lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och råd i min 
verksamhet. Jag förstår också att jag är skyldig att inkomma med komplettering om förhållandena väsentligen ändras. 

KONTOUPPGIFTER UTLÄNDSK BANK

BIC (Swift)BIC (Swift) IBAN/FW/ABA/BSB code /Routing number)IBAN/FW/ABA/BSB code /Routing number)

KontonummerKontonummer KontoinnehavareKontoinnehavare

Bankinformation (Namn, adress, land)Bankinformation (Namn, adress, land)

Kvinna Man AnnatKönKön Kvinna Man Annat

LandLand

eller

End
as

t a
rbe

tsm
ate

ria
l



2/4A167

Sökande

Ange huvudsakliga genre och språk nedan

ÖVERSÄTTARENS GENRE OCH SPRÅK

Syfte med aktiviteten. Vid provöversättning: Ange de förlag översättningen ska skickas till och motivera varför. Ange antal ord 
som ska översättas. (Max 1000 tecken)
Syfte med aktiviteten. Vid provöversättning: Ange de förlag översättningen ska skickas till och motivera varför. Ange antal ord 
som ska översättas. (Max 1000 tecken)

Stad som ska besökasStad som ska besökas

Planerat startdatumPlanerat startdatum Planerat slutdatumPlanerat slutdatum

UPPGIFTER OM AKTIVITETEN

Ange vilket/vilka språk du översätter tillAnge vilket/vilka språk du översätter till

Land som ska besökasLand som ska besökas

SkönlitteraturSkönlitteratur

DramatikDramatik

FacklitteraturFacklitteratur

PoesiPoesi

Barn- och ungdomslitteraturBarn- och ungdomslitteratur
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Om CV redan lämnats till Kulturrådet kan frågan lämnas obesvarad nedan

CV

CV för sökande. (Max 3000 tecken)CV för sökande. (Max 3000 tecken)

Sökande
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EKONOMISK KALKYL OCH ÖVRIGT

Ange uppgifter om kostnader och finansiering.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Skicka/Avbryt

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådet och en bekräftelse visas på skärmen. Det är viktigt 
att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Det skickas ett bekräftelsemail till den epostadress som angivits. 

KOSTNADER 
Specificera

Resekostnader

Logi

SEK

Provöversättning

Övrigt

Övrigt

Summa

FINANSIERING

Söker bidrag från Kulturrådet

Övrigt

SEK

Summa

Sökande

Vid provöversättning ska det finnas tillåtelse från verkets rättighetsinnehavare. Kulturrådet kan komma att begära in en skriftlig 
tillåtelse vid behov.
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