
 AKTIVITETERNA SOM ARRANGERAS UNDER FRANKOFONIMÅNADEN STÖDS AV FOLKUNIVERSITETET 

Frankofonipriset i Sverige 

 
De ambassader1 som organiserar Frankofonimånaden i Sverige utdelar i mars 2015 Frankofonipriset i Sverige - ‘Prix de la 
Francophonie en Suède’- som består av 30 000 kronor. 
 

Tävlingen är öppen för: 
 

§ samtliga personer bosatta i Sverige samt organisationer baserade i Sverige, 
§ franskspråkigaprojekt genomförda under år 2014: 

 

- i Sverige, eller i ett eller flera länder medlemmar av OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) 
(för mer information om OIF:s medlemsländer se: http://www.francophonie.org/-77-Etats-et-
gouvernements-.html) 

- vilka belyser ett eller flera av OIF:s uppdrag(för mer information om OIF:s uppdrag, se: 
http://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html): 

 

Ø att främja det franska språket och den kulturella och språkliga mångfalden 
Ø främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter 
Ø stödja utbildning, fortbildning, högre utbildning och forskning 
Ø utveckla samarbetet för hållbar utveckling 

 
Särskild hänsyn tas till ungdomar och kvinnor, samt tillgång till informations- och kommunikationsteknik 

 

För närmare upplysningar om tävlingsbestämmelserna, se omstående sida.  
 
Vänligen komplettera nedan angivna uppgifter: 

 
 

 
□Jag har tagit del av villkoren för deltagande samt gällande tävlingsregler och accepterar dessa till fullo. 

 
                                                
1Algeriet, Belgien, Bulgarien, Demokratiska Republiken Kongo, Egypten, Frankrike, Grekland, Kanada, Libanon, Marocko, Moldavien, 
Republiken Kongo, Rumänien, Schweiz, Tunisien 
 

Sökande 
 

Funktion/befattning: 
Förnamn: 
Namn: 
Organisationens namn: 
Tel.nr: 
E-postadress: 
Hemsida: 
 

Nominerande organisation eller enskild anmälare 
 

*Vänligen se Tävlingsregler, §1 
 

Funktion/befattning: 
Förnamn: 
Namn: 
Organisationens namn: 
Tel. nr: 
E-postadress: 
Hemsida: 
 

Beskrivning 
 
Projektets benämning: 
 

Projektbeskrivning (maximum 500 ord) - på vilket sätt illustrerar ditt/ert projekt OIF:s uppdrag? 
 

…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……. 
 
*Vänligen bifoga de handlingar(i pdf-format, max. 5 sid)som bäst presenterar projektet 



 AKTIVITETERNA SOM ARRANGERAS UNDER FRANKOFONIMÅNADEN STÖDS AV FOLKUNIVERSITETET 

 
Tävlingsbestämmelser 

 
§1: ANMÄLAN 
 

Anmälan kan göras av samtliga personer bosatta i Sverige och organisationer baserade i Sverige genom insändande av 
ansökningsformulär samt övriga handlingar av intresse för anmälan till följande e-postadress: 
 

francophonie@institutfrancais-suede.com 
 

Om du/ni föreslår en annan person eller en annan organisation skall kandidaten/organisationen genom er försorg informeras 
om nomineringen samt om reglerna för deltagande i pristävlingen. 
 

Personal anställd vid de ambassader som organiserar pristävlingen eller deras familjer kan ej deltaga i tävlingen, eller lämna 
in en ansökan åt en tredje part. 
 

Samtliga anmälningar skall vara ovan angiven e-postadress tillhanda senast den 31 januari 2015. 
 
§ 2: JURYNS SAMMANSÄTTNING 
 

Juryn är sammansatt av de ambassadörer som organiserar Frankofonimånaden i Sverige. 
 
§ 3: PRISET 
 

Det vinnande projektet kommer att mottaga 2015 års Frankofonipris i Sverige - ‘Prix 2015 de la Francophonie en Suède’.  
 

Priset består av en summa av totalt 30 000 kronor.  Pristagaren ansvarar för att betala eventuell vinstskatt.  
  

Vinnaren kommer personligen att informeras om tilldelningen senast i mars 2015.  
 

Organisatörerna reserverar sig rätten att dra in priset om omständigheterna så kräver. 
 
§ 4: ALLMÄNNA VILLKOR 
 

Genom insändande av anmälan överenskommes mellan samtliga parter att organisatörerna och deras samarbetspartners har 
rätt att inom ramen för tävlingen sprida information om tävlingsbidragen utan att någon form av ekonomisk ersättning eller 
kompensation av annat slag utgår till deltagarna. 
 
Vid tvist om tolkningen av tävlingsreglerna, skall texten i den franska versionen av detta dokument ges företräde. 
 
 
§ 5: ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE TÄVLINGSREGLER OCH PARTERNAS ANSVAR  
 

Genom insändande av anmälan, accepterar samtliga parter villkorslöst tävlingsreglerna såsom de är fastställda i detta 
formulär och förbinder sig att respektera juryns beslut vilka ej kan överklagas. 
 
  


