Støtte til ophold for forskere, undervisere eksperter, kulturpersonligheder eller ansatte inden for
kulturområdet. Gældende på baggrund af cap. 2619/7.

Procedure for udenlandske ansøgere
Hvem kan ansøge?
Forskere, undervisere, eksperter, kulturpersonligheder eller ansatte inden for kulturområdet, som er
inviteret til et ophold ved et italiensk universitet eller en kulturinstitution for at studere eller forske, kan
ansøge Det Italienske Udenrigsministerium (MAECI) om økonomisk støtte.
Hvem skal ansøgningen sendes til?
Udenlandske ansøgere skal sende ansøgningen til Det Italienske Kulturinstitut i det pågældende land.
Hvilke dokumenter skal inkluderes i ansøgningen?
Ansøgningen kan indsendes inden eller efter opholdet. Ansøgningen skal inkludere følgende dokumenter:
•
•
•
•
•
•
•

En udfyldt og underskrevet kopi af den vedhæftede erklæring
Brev som påviser invitation fra uddannelses- eller kulturinstitution
Brev som påviser accept af invitationen fra den pågældende uddannelses- eller kulturinstitution
CV
Kopi af gyldigt ID
En underskrevet kopi af den vedhæftede erklæring om beskyttelse af personoplysninger
Eventuelt andet relevant materiale

Hvorledes forløber udvælgelsesprocessen?
Det Italienske Kulturinstitut, som modtager ansøgningen, vil bedømme ansøgningerne:
• De ansøgninger, som får positivt tilsagn, videresendes til Ministeriet (Ufficio VIII della DGSP)
• De ansøgninger, som får negativt tilsagn, vil blive afvist, og ansøgeren vil blive underrettet.
Ministeriet (Ufficio VIII della DGSP) vil herefter bedømme ansøgningerne:
• Hvorvidt der er overensstemmelse med Kulturinstituttets bedømmelse
• I tilfælde af, at Ministeriet ikke bifalder godkendelsen af ansøgningen, vil den blive afvist, I så fald
giver Kulturinstituttet ansøgeren besked.
Hor meget er støtten?
Her er tale om et fast engangsbeløb, som beregnes således:
• 120 Euro om dagen i de første seks dage
• 93 Euro om dagen for den syvende og ottende dag.
Det er ikke muligt at opnå støtte for yderligere dage. Støtten gives til én person og kan ikke overstige 906
Euro.

Til beregning af bidraget tælles udelukkende de dage, hvor der er udført kulturelle- eller
forskningsaktiviteter. Afhængigt af tilgængeligheden af midler kan Ministeriet (Ufficio VIII della DGSP)
beslutte at udbetale bidrag i et færre antal dage end dem, der anmodes om i ansøgningen.
Hvordan udbetales støtten?
Støtten til udenlandske modtagere udbetales af Ministeriet (Ufficio VIII della DGSP) gennem Det Italienske
Kulturinstitut, som har modtaget ansøgningen, via en bankoverførsel.
Er det nødvendigt at udarbejde en rapport?
Ja, de udenlandske modtagere af støtten bedes sende en rapport til Det Italienske Kulturinstitut, ved hvem
de har ansøgt, som beretter som de udrettede aktiviteter i Italien. Rapporten skal sendes senest tredive
dage efter endt ophold. Kulturinstituttet vil videresende rapporten til Ministeriet (Ufficio VIII della DGSP).

Ultimo dato for indsendelse af ansøgning er d. 12. november 2020
Ansøgningen og eventuelle spørgsmål skal rettes til info.iiccopenaghen@esteri.it

= RICHIEDENTI STRANIERI / UDENLANDSKE ANSØGERE=

ERKLÆRING
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Underskrevne

…………………………………………………………………….

,

født i

……………………………. d. … / … / ……, bosiddende på …………………………………………………
………………………………………………………………………….. (Skriv hele adressen)

ERKLÆRER
•

at være ..................................................................... statsborger;

•

at være forsker, underviser, ekspert, kulturpersonlighed eller være beskæftiget inden for kulturområdet;

•

at være inviteret til et ophold, som indebærer studie eller forskning ved følgende universitet eller
kulturinstitution
………………………………………………………………………………………………..
i ................................................................ ;

•

i perioden fra … / … / …… til … / … / …… ;

•

at målet med opholdet er følgende:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

•

at tilskuddet kan indsættes på følgende bankkonto


Indehaver af konto: …………………………………………..



IBAN: ……………………………………………………………………



Bank: …………………………………………………………………...

Sted og dato
………………………………………

Ansøgerens underskrift
…………………………………………………………………….

Oplysninger om beskyttelse af enkeltpersoner hvad angår behandling af personoplysninger
Databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, art. 13
Behandlingen af personoplysninger, der anmodes om til indsendelse af ansøgningen om bidrag i henhold til
kapitel 2619/7, samt oplysninger, der eventuelt er tilføjet af ansøgeren, vil være baseret på principper om
lovlighed, korrekthed og gennemsigtighed for at beskytte rettigheder og grundlæggende frihed for enkeltpersoner.
Med henblik herpå og i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 art. 13, gives følgende
oplysninger:
1. Datacontrolleren er MAECI, der i dette konkrete tilfælde er Ufficio VIII della Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese (adresse: MAECI - DGSP, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; tel. 0039
0636912675; peo: dgsp-08@esteri.it; pec: dgsp.08@cert.esteri.it).
2. For spørgsmål eller klager vedrørende privatliv kan ansøgeren kontakte MAECI Data Protection Officer (RPD)
(MAECI - RPD, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Rom; tlf. 0039 0636911 (tavle); peo : rpd@esteri.it; pec:
rpd@cert.esteri.it).
3. Behandlingen af de efterspurgte data er nødvendig for at deltage i denne procedure.
4. Tilvejebringelsen af ovennævnte data er baseret på samtykke, men enhver manglende vilje til at give dem vil
ophæve interessetilkendegivelsen.
5. Databehandlingen udføres både manuelt og automatiseret af det personale, der specifikt er udpeget af DGSP
og af MAECIs øverste ledelse.
6. Personoplysninger vil blive videregivet til kontrolorganer i MAECI og til dem, der har ret til adgang til ethvert
dokument i henhold til art. 22 lov 241/1990 samt efterfølgende ændringer. Den valgte kandidats personlige og
professionelle data vil blive offentliggjort på MAECI's institutionelle websted.
7. Data fra ansøgere, der ikke er bidragsmodtagere, vil blive opbevaret i 15 år, med undtagelse af eventuelle
igangværende tvister, begyndende fra datoen for procedurens afslutning, mens data fra den udvalgte kandidat,
af hensyn til retssikkerheden, opbevares på ubestemt tid.
8. Interesserede kan anmode om adgang til egne personlige data og deres korrektion. I henhold til gældende
lovgivning, og uden at dette berører eventuelle konsekvenser for deltagelse i denne offentlige procedure, kan
de også anmode om annullering af sådanne data samt begrænsning af behandling eller modstand mod
behandlingen. I ovennævnte tilfælde skal de interesserede parter indgive en særlig anmodning til kontoret, der
er angivet i punkt 1 og underrette MAECI DPO.
9. Hvis ansøgere mener, at rettigheder angående privatliv er blevet krænkede, kan de interesserede parter klage
til MAECI DPO. Hvis de ikke er tilfredse med svaret, kan de kontakte Garante per la Protezione dei Dati
personali (adresse: Piazza Venezia 11, 00187 Rom, tlf. 0039 06696771 (centralino), peo: garante@gpdp.it,
pec: protocol@pec.gpdp Com).

Sted og dato
……………………………………………..

Underskrift på at have læst og accepteret
ovenstående forhold angående behandlingen af
data
……………………………………………………
……….

