Matka-apuraha kääntäjille
This is only a sample. Please submit your application via the online application
form.

Hakijan tiedot
Hakijan yhteystiedot
Titteli/ammatti

Etunimi *

Sukunimi *

Henkilötunnus/syntymäaika *

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita syntymäaika (pp.kk.vvvv).

Toiminimi/yritys

Y-tunnus

Postiosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Maa *

populate-countries

Kotivaltio tai maa, johon maksaa veroja *

populate-countries

www-sivut

Puhelin *

Ilmoita numero muodossa +358 (49) XXX XXX.

Sähköposti *

Huom. vain yksi sähköpostiosoite. Tähän osoitteeseen lähetetään tieto päätöksestä.

Lataa ansioluettelo
Lataa yksi tiedosto
Kindly attach the aforementioned documents along with the survey
Lataa ajantasainen ansioluettelo, josta käyvät ilmi käännöskokemuksesi, kielitaitosi ja koulutuksesi.

FILIn sähköisen uutiskirjeen tilaus *
Kyllä, tilaan uutiskirjeen sähköpostiini
Ei, en halua uutiskirjettä

Hakijan pankkitiedot
Pankin sijainti *

populate-countries

Pankin nimi *

Tilinomistaja *

Kirjoita tilinomistajan nimi täsmälleen siinä muodossa, kuin se on pankin tiedoissa.

Bic *

IBAN *

Kirjoita numerot yhteen ilman välilyöntejä.

Tilinumero *

Ilmoita tilinumero mieluiten IBAN-muodossa.

Tilin valuutta, jos ei euro
Swift *

Pankin postiosoite *

Pankin postinumero *

Pankin postitoimipaikka *

Matka-apuraha
Kääntäjä voi hakea matka-apurahaa matkakulujen ja kohtuullisten majoitus- ja
ateriakulujen kattamiseen. Hakemuksessa tulee ilmoittaa realistinen laskelma
matkakuluista. Matka-apurahan saajan tulee toimittaa FILIin erillinen raportti
matkasta mahdollisimman pian matkan jälkeen. Raporttiin ei tarvitse liittää kuitteja
matkalipuista tai hotelliyöpymisestä, mutta FILI voi pyytää kuitit nähtäväksi.
Matkustuskulut (esim. lento- tai junaliput) (€) *
Tähän kenttään voi syöttää vain numeroita.
Vastauksesi:

Majoituskulut (€) *
Tähän kenttään voi syöttää vain numeroita.
Vastauksesi:

Majoituskuluja (=yöpyminen hotellissa) voidaan korvata enintään 40 € / vrk korkeintaan 14:n päivän
ajalta. Jos tarjolla on maksuton majoitus, ei majoituskuluja voi hakea.

Matkapäivät (max. 14) *
Vastauksesi täytyy olla väliltä 1 tai 14
Tähän kenttään voi syöttää vain kokonaisluvun.
Vastauksesi:

{matkapaivat*20}
Ateriakorvaus: {matkapaivat*20} €
Ateriakorvaus 20 € / päivä myönnetään matkapäivien mukaan, enintään 14:n päivän ajalle.

{matkakulut+majoituskulut+ateriakorvaus}
Haettava matka-apuraha yhteensä: {matkakulut+majoituskulut+ateriakorvaus} €

Matkan kohde *

Ilmoita kaupunki ja maa.

Lähtöpäivä *

Perustele matkan tarpeellisuus. Esitä työsuunnitelma (esim. kustantajatapaamiset ja
käännöshankkeet) ja budjetti, jossa on eritelty matkustuskustannusten osuus (reitti,
kulkuväline ja hinta) sekä majoituksen hinta / vrk ja hotelliyöpymisten määrä. *

Muut haetut tai saadut tuet
Hankkeelle on haettu tukea myös muista lähteistä *
Kyllä
Ei

Lisätietoa haetuista tuista *

Ilmoita, mistä ja milloin tukea on haettu sekä haetun tuen määrä.

Hankkeelle on saatu tukea myös muista lähteistä *
Kyllä
Ei

Lisätietoa saaduista tuista *

Ilmoita, mistä ja milloin tukea on saatu sekä saadun tuen määrä.

Voit tulostaa hakemuksesi sen lähettämisen jälkeen.
Kun olet lähettänyt hakemuksen, sitä ei voi enää täydentää.

