
Ansökningsanvisning – Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Ansökningstiden börjar 10.1.2022 och upphör 11.2.2022 kl. 16.00.

Kultur- och bibliotekssektionen beslutar om bidragen vid sitt möte 19.4.2022.

Bidragens användningstid är 1.5.2022–31.5.2023.

Vem kan söka? Bidraget kan ansökas av registrerade samfund med rättskapacitet inom konst- och
kultursektorn i Helsingfors. Ansökarsamfundets form kan vara en förening, ett aktiebolag, ett
företag, en stiftelse eller en arbetsgrupp. Understöd kan inte sökas av privata personer eller
oregistrerade arbetsgrupper. Sökanden kan vara ett samfund eller en organisation som omfattas
av stadens verksamhetsunderstöd.

Ansökan om understöd

1. Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan och skaffa fram de bakgrundsuppgifter och
bilagor som behövs för ansökan.

2. Ansök om understöd via Helsingfors stads e-tjänster (asiointi.hel.fi). Inloggning i e-tjänsten sker
med föreningens Suomi.fi-fullmakter (föreningens bankkoder kan inte användas).

Mer information om Suomi.fi-fullmakter på adressen: https://www.suomi.fi/anvisningar-
ochstod/information-om-fullmakter/utrattande-av-arenden-for-ett-foretag-eller-ett-samfund

Om du behöver hjälp med användningen av asiointi.hel.fi kan du ringa rådgivningen för
e-tjänsterna, tfn 09-310 88800 (mån–fre kl. 8–18).

3. Fyll i två blanketter: 1) understödsblanketten och 2) Questback-blanketten om projektet.

Efter att du loggar in i e-tjänsten når du rätt ansökningsblankett. Länkar till blanketterna kommer
att uppdateras i januari på vår Understöd för kultur internet sidan. Bilagorna till ansökan lämnas
också in via den elektroniska tjänsten.

På Questback-blanketten beskrivs projektets innehåll, mål och genomföring. Frågorna i blanketten
gäller det projekt understödet ansöks för och inte ansökarorganisationens verksamhet i allmänhet.
Bekanta dig med frågorna på förhand. Vi rekommenderar att du skriver svaren på förhand t.ex. i
en Word-fil och sedan kopierar över de färdiga svaren till svarsblanketten. Questback blanketten
kan fyllas i på svenska. Svara kort och koncist.

OBS! Vid användning av webbläsaren Chrome kan det uppstå problem i stadens e-tjänster, bl.a.
fungerar nödvändigtvis inte knappen tillbaka eller så kan den orsaka ett fel.

4. Partnerskap förutsätts av de sökande och sökandena uppmuntras skapa nya former av
samarbete som överskrider sektors- och branschgränserna. Partner kan vara oregistrerade
samfund, verksamhetsgrupper eller aktörer som kommer också utanför Helsingfors, företag,
forskningsinstitut och läroanstalter samt stadens egna aktörer. I ansökan beskrivs samarbetets
former och roller. Ansökarsamfundet ansvarar för användningen av understödet och för
rapporteringen.



5. Gör upp en realistisk budget för projektet. Understödet kan användas till de kostnader för
projektet som inte ingår i aktörens direkta kostnader för basverksamheten. Projekten bör ha en
självfinansierad del vars andel inte har fastställts.

6. Båda blanketterna (understödsblanketten och Questback-blanketten) ska fyllas i senast
11.2.2022 kl.16.00. Vi uppmanar att svara väl i tid, eftersom försenade ansökningar avslås. Skicka
gärna in din ansökan före den sista ansökningsdagen, eftersom det kan vara rusning i tjänsten på
den sista ansökningsdagen.

Bidragen riktas till kulturverksamhet till stöd för välbefinnande och funktionsförmågan hos äldre i
Helsingfors. Syftet är att fästa särskild uppmärksamhet vid de äldres möjlighet att leva ett
kvalitativt och erfarenhetsrikt liv där de är aktiva aktörer. Som ansökningskriterier betonas särskilt
åtkomlighet och aktiviteter ägnade att stärka delaktigheten och funktionsförmågan hos de äldre.

I beviljandet av understöden följs också:

· Kultur- och fritidssektorns gemensamma principer för understöd
· Helsingfors stads allmänna anvisningar för understöd


