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✔

Tööplaan

JUHISED ABIRAHA TAOTLEJALE
Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fond jagab stipendiume Eestis tegutsevatele eesti keele ja teiste soome-ugri
keelte uurijatele ning soome kirjanduse eesti keelde tõlkijatele. Abiraha ei anta bakalaureuse- ja magistriõppe
toetuseks, küll võib aga abiraha taotleda nii doktoriväitekirja koostamise kui ka muu iseseisva teadusliku
uurimistöö jaoks.
Tõlkijal näidata taotluses kindlasti tõlgitava teose avaldamisvõimalused (on soovitav lisada kirjastaja seisukoht).
Taotlused tuleb esitada fondi blanketil masinakirjas ning need saata või tuua ajakirjanduses avaldatud
aadressil ja tähtajaks A. Kordelini Sihtasutuse Eesti Fondi esindajale. (Hilinenud taotlusi ei käsitleta.)
Punkt 4. Taotluse teema (nimetus) esitada lühidalt nii eesti kui ka soome keeles (arvestusega, et seda oleks
võimalik mõlema maa ajakirjanduses kasutada).
Punkt 7. Taotleja peab eelnevalt kokku leppima soovitajatega nende nime kasutamise suhtes.
Kirjalikke soovitusi ei ole vaja lisada.
Punkt 8. Curriculum vitae ja tööplaani lisamine on nõutav.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks igal aastal emakeelepäevaks – 14. märtsiks.
Stipendiumi määramisest teatatakse taotlejale kirjalikult, misjärel stipendiumi saaja peab sihtasutusega
ühendust võtma, et kokku leppida raha kättesaamise viisi suhtes.

KOHUSTUS
Abiraha saamisel kohustun järgima eespool toodud juhiseid ja tegutsema taotluses esitatud tööplaani kohaselt,
samuti esitama sihtasutusele kirjaliku aruande stipendiumi kasutamise kohta hiljemalt kahe aasta möödumisel
stipendiumi saamisest.
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