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Helsingfors stad beviljar understöd

Kultur- och biblioteksnämnden
Kultur- och biblioteksnämnden delar årligen ut cirka 17 mil-
joner euro som bidrag och stipendier till helsingforsiska te-
atrar, konstläroanstalter och sammanslutningar inom olika 
branscher. Understöd beviljas också till privata konstutö-
vare, både amatörer och professionella.

UNDERSTÖD TILL KONST- OCH KULTURINSTITUTIONER 
FÖR VERKSAMHET 2015
Understödet till konst- och kulturinstitutioner riktar sig till 
etablerade konstinstitutioner och läroanstalter i Helsing-
fors som bedriver fortlöpande professionell verksamhet. 
Understöd beviljas bland annat de lagstadgade professi-
onella teatrarna, icke lagstadgade professionella teatrar, 
konstläroanstalter, museer, festivalarrangörer och andra 
kulturaktörer.

Ansökningstiden går ut 11.4.2014 kl. 16.00. Beslut om verk-
samhetsunderstöden fattas vid kultur- och biblioteksnämn-
dens möte i december.

UNDERSTÖD TILL KULTUR- OCH KONSTSAMFUND FÖR 
VERKSAMHET 2015
Understödet kan sökas av föreningar och samfund i Hel-
singfors som bedriver konst- och kulturverksamhet och 
som inte åtnjuter verksamhetsunderstöd för konst- och kul-
turinstitutioner eller understöd från stadens andra medel. 
Av sökanden förutsätts ett godkänt bokslut från föregåen-
de verksamhetsår. Understöd beviljas inte för publikations-
verksamhet, inspelningar, radioverksamhet e.d. Understö-
den är inte avsedda för stadsdelsföreningar.
Ansökningstiden går ut 10.10.2014 kl. 16.00.

Obligatoriska bilagor till ansökan om understöd för verk-
samhet är:
– verksamhetsplaner för 2014 och 2015
– budgeter för 2014 och 2015
– bokslutet för 2013 (åtminstone fastställd resultat- och  
 balansräkning, avskrift av revisionsberättelsen, under 
 skrifterna bör framgå)
– verksamhetsberättelsen för 2013
– samfundets stadgar (endast om sökanden är ny eller  
 ändringar gjorts efter senaste ansökan).

PRODUKTIONSUNDERSTÖD
Professionella konstgrupper eller konstsamfund i Hel-
singfors kan ansöka om bidrag för nya produktioner i fö-
reställande konst, bildkonst eller miljökonst samt för pro-
duktion av festivaler i Helsingfors. Beviljande av stöd för-
utsätter minst tre föreställningar och en grupp med minst 
tre helsingforsiska medlemmar. Understöd beviljas inte för 
inspelningar, tryckalster, slutarbeten eller enskilda kon-
serter. Understöd beviljas inte heller sökande som åtnju-
ter understöd från stadens andra medel. Medlemmarna i 
arbetsgruppen ska foga sina meritförteckningar till ansö-
kan. Kultur- och biblioteksnämnden behandlar ansökning-
ar vid alla sina möten.

Om man vill att ansökningen behandlas på ett visst möte, 
ska ansökan med bilagor finnas på Helsingfors kulturcen-
tral minst tre veckor före mötet. Ansökningar som inkom-
mer efter att evenemanget har börjat blir avslagna.

UNDERSTÖD FÖR LOKALKULTUR
Understöd för lokalkultur kan beviljas i Helsingfors verk-
samma sammanslutningar, organisationer och andra ak-
törer för produktion av öppna konstevenemang och kultur-
projekt i Helsingfors, som engagerar invånarna i kulturverk-
samheten. Ansökningstiden är fortlöpande. Den elektronis-
ka blanketten ska vara på kulturcentralen minst två veckor 
före tillställningen/premiären.

UNDERSTÖD FÖR INTERNATIONELL KONST- OCH KULTUR-
VERKSAMHET 
Bidraget riktar sig till att stödja professionella konstnärer 
och artister i Helsingfors för internationella besök. Bidraget 
beviljas för resekostnader till utlandet. Till ansökan ska bi-
fogas en inbjudan från värdorganisationen. Understöd be-
viljas inte för amatör-, studie- eller residensverksamhet. 

KONSTSTIPENDIER
Konststipendier är avsedda för professionella konstnärer i 
Helsingfors. Konststipendium beviljas inte samma person 
två gånger i rad, inte heller en person som åtnjuter sta-
tens konstnärsstipendium för hela året 2014. Konststipen-
diet är personligt. De aktuella konstarterna år 2014 är med-
iekonst, seriekonst, lätt musik och dans. Ansökningstiden 
går ut 6.6.2014 kl. 16.00.

UTVECKLINGSPROJEKT
Kulturcentralen beviljar understöd också för kulturaktö-
rernas treåriga utvecklingsprojekt och för samhälleliga ut-
vecklingsprojekt som förverkligas tillsammans med invå-
narna. Närmare upplysningar finns på kulturcentralens 
webbsidor.

Ansökningsanvisningar:
Närmare uppgifter om understöd som beviljas och even-
tuella ändringar finns på adressen 
www.hel.fi/kulttuuri > På svenska > Understöd

Bilagor kan också skickas per post till:
Helsingfors stads kulturcentral, PB 4710, 00099 HELSING-
FORS STAD. Besöksadress: Kalevagatan 6 (5 vån.), 00100 
HELSINGFORS.
 

Den elektroniska blanketten ska fyllas i och sändas in inom 
utsatt tid, annars anses den ha kommit in för sent. Samtli-
ga ansökningstider går ut kl. 16.00.

Närmare upplysningar: Petri Rostedt, tfn (09) 310 32988, 
petri.rostedt@hel.fi, Anna von Bagh, tfn (09) 310 37934,  
anna.vonbagh@hel.fi, Ari Tolvanen, tfn (09) 310 37008,  
ari.tolvanen@hel.fi, Satu Silvanto, tfn (09) 310 37712,  
satu.silvanto@hel.fi, Miska Toiviainen, tfn (09) 310 37012, 
miska.toiviainen@hel.fi.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beviljar understöd till idrotts- och motions-
föreningar och handikapp- och pensionärsorganisationer 
med motionsverksamhet i Helsingfors. Understöd förutsät-
ter att organisationen fyller de villkor som idrottsnämnden 
ställer:
–  organisationen ska vara en registrerad förening och  
 ha idrott eller motion som huvudsaklig verksamhet
–  föreningen ska vara grundad år 2012 eller tidigare
–  föreningen ska ha antingen minst 20 unga aktiva  
 (under 19 år) eller 50 aktiva utövare. För handikapp- 
  och pensionärsorganisationer gäller inte kravet på  
 minimiantal deltagare men organisationen ska ordna  
 regelbunden idrotts- eller motionsverksamhet för  
 medlemmarna. 

UNDERSTÖDEN GÄLLER: 
1. STÖD FÖR UTNYTTJANDE AV IDROTTS- OCH  
 MOTIONSLOKALER
 1.1  Avgiftsfritt utnyttjande
   Idrottsverkets idrotts- och motionsplatser år 2014.
 1.2  Understött utnyttjande
   Idrotts- och motionsplatser år 2014 som idrotts- 
   nämnden fastställer.
 1.3  Hyresunderstöd
   Privata och övriga offentliga idrotts- och  
   motionslokaler i huvudstadsregionen enligt kost- 
   naderna 2013.

2.  VERKSAMHETSUNDERSTÖD
 för idrotts- och motionsverksamhet under 2013.

3.  UNDERSTÖD FÖR TRANSPORT AV HANDIKAPPADE
 för transporter av specialgrupper som arrangerats och  
 bekostats av organisationen till och från idrottsevene- 
 mang under 2013.

4.  UNDERSTÖD FÖR FRAMSTÄLLNING AV ORIENTE- 
 RINGSKARTOR
 som orienteringssällskapen framställt under 2013.

Ansökningstiden går ut måndagen 5.5.2014 kl. 16.00.

5.  EVENEMANGSUNDERSTÖD
 för idrottsevenemang som helsingforsiska registrera 
 de föreningar, företag och sammanslutningar ordnar  
 under 2014.

 Ansökningstiden går ut fredagen 31.1.2014 kl. 16.00.

Närmare upplysningar om understöd av motions- och 
idrottstjänsten, tfn (09) 310 87439, (09) 310 87736 och (09) 
310 87747. Mer information om understöden på finska på 
idrottsverkets webbsidor på www.hel.fi/liv > På svenska 
> Beslutsfattandet > Understöd.

Ungdomsnämnden
Ungdomsnämnden beviljar understöd för verksamhet som 
riktas till helsingforsiska barn och ungdomar. Utgångspunk-
ten för understödet är att minst 2/3 av medlemmarna eller 
de aktiva deltagarna är helsingforsare under 29 år. Under 
varje understödsform anges mer detaljerade medlemsför-
utsättningar.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD:
Verksamhetsunderstöd för organisationer för yngre ung-
domar beviljas för den allmänna verksamheten för orga-
nisationer för yngre ungdomar i Helsingfors som har in-
lett sin verksamhet senast under föregående kalenderår 
och där minst hälften av medlemmarna eller de aktiva del-
tagarna är 7–15 år.

Verksamhetsunderstöd för ungdomsorganisationer beviljas 
för den allmänna verksamheten för ungdomsorganisationer 
i Helsingfors som har inlett sin verksamhet senast under fö-
regående kalenderår och där minst hälften av medlemmar-
na eller de aktiva deltagarna är 16–28 år.

Ansökningstiden går ut 28.2.2014.

LÖNEUNDERSTÖD:
till distriktsorganisationer för yngre och äldre ungdomar 
eller liknande organisationer i Helsingfors, där minst 2/3 
av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är under 29 år.  
Ansökningstiden går ut 28.2.2014.

PROJEKTUNDERSTÖD:
till organisationer för yngre och äldre ungdomar och grup-
per med ungdomsverksamhet i Helsingfors där minst 2/3 
av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är helsing-
forsare 7–28 år. Projektunderstödet är ett engångsunder-
stöd för ett projekt för ungdomsverksamhet som strävar 
att engagera unga och stärka deras sociala färdigheter. 
Understöd kan beviljas för att genomföra eller delta i pro-

jekt eller evenemang. Dessutom beviljas startunderstöd,  
transportunderstöd och understöd till husklubbar. Pro-
jektunderstöd på över 3 000 euro ska sökas stegvis senast 
13.12.2013, 30.4.2014 och 30.9.2014 före kl. 16.00. Projektun-
derstöd på högst 3 000 euro kan sökas under hela året. An-
sökan ska alltid lämnas in före projektet eller evenemang-
et i fråga.

LÄGERUNDERSTÖD:
till föreningar och distriktsorganisationer för yngre och äld-
re ungdomar i Helsingfors för arrangerande av och del-
tagande i läger när det gäller helsingforsare under 29 år. 
Understöd söks för läger som ordnas 1.10.2013–30.9.2014.  
Ansökningstiden går ut 30.9.2014. 

Beredningen och beslutsfattandet kring ansökning-
arna styrs av Understödsreglementet för ungdoms-
föreningar som ungdomsnämnden har godkänt. Un-
derstödsreglementet finns på finska på adressen  
www.nuoriso.hel.fi/avustukset. 

Närmare upplysningar av ungdomssekreterare Tuulia 
Saves, tfn (09) 310 23056, tuulia.saves@hel.fi och pla-
nerare Mervi Smahl-Laurikainen tfn (09) 310 89016,  
mervi.smahl-laurikainen@hel.fi.

Utbildningsnämnden
UNDERSTÖD FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR 
SKOLELEVER ENLIGT LAGEN OM GRUNDLÄGGANDE  
UTBILDNING
Utbildningsnämnden beviljar understöd för sådan eftermid-
dagsverksamhet för skolelever som arrangeras enligt ka-
pitel 8a i lagen om grundläggande utbildning. Understödet 
beviljas för läsåret 2014/2015. Verksamheten erbjuds i Hel-
singfors för elever i årskurs 1 och 2 och de elever i årskurs 
3–9 som har fått beslut om specialstöd.
 
Understödet kan sökas av
– registrerade sammanslutningar och stiftelser
– församlingar 
– andra serviceproducenter av eftermiddagsverksamhet.
 
Understödet beviljas utgående från de allmänna grunderna 
för understöd godkända av stadsstyrelsen. De som ansöker 
om understöd för första gången ska kontakta utbildnings-
verket innan ansökan lämnas in. Utbildningsverket samord-
nar eftermiddagsverksamheten inom stadens grundläggan-
de utbildning.

Den elektroniska ansökningen på webbplatsen Asiointi.
hel.fi är det primära sättet att ansöka om understöd av sta-
den. Det är också möjligt att skriva ut en pappersversion 
av ansökningsblanketten på Helsingfors stads webbsidor 
på www.hel.fi/hki/Opev/sv/Etusivu > Service > Blanketter.

Ansökan får inte skickas per e-post eller lämnas in på ut-
bildningsverkets rådgivning.

Ansökningstiden är 13.1–7.2.2014. Ansökan ska vara fram-
me vid stadens gemensamma registratorskontor i elektro-
nisk form eller pappersform senast 7.2.2014 kl. 16.00.

Postadress: Helsingfors stad, registratorskontoret, utbild-
ningsverket, PB 10, 00099 Helsingfors stad. Besöksadress: 
Norra esplanaden 11–13.

Närmare upplysningar om verksamheten av specialplane-
rare vid linjen för grundläggande utbildning Leena Palve-
Kaunisto, tfn (09) 310 86809, leena.palve@hel.fi. Närmare 
upplysningar om elektronisk ansökning och ekonomifrågor 
av ekonomisekreterare Hanna Keränen, tfn (09) 310 86338, 
hanna.keranen@hel.fi.

Räddningsnämnden
Räddningsnämnden beviljar allmännyttiga organisationer 
med verksamhet i Helsingfors understöd för verksamhe-
ten 2015. Understöd förutsätter att stadens allmänna vill-
kor uppfylls och att organisationen är registrerad och be-
driver en verksamhet som främjar förebyggande av olyck-
or, räddningsarbete eller befolkningsskydd i Helsingfors.

Ansökningstiden går ut 30.4.2014 kl. 15.00.

Närmare upplysningar av förvaltningschef Henri Nordens-
wan, tfn (09) 310 30010.

Direktionen för finska  
arbetarinstitutet 
Direktionen för finska arbetarinstitutet beviljar understöd 
för vuxenutbildning 2015 som följer lagen om fritt bildnings-
arbete och som gäller främst helsingforsiska vuxna. Under-
stöd kan sökas av privata läroanstalter enligt lagen och av 
registrerade sammanslutningar som samarbetar med fin-
ska arbetarinstitutet i fråga om främjande och genomför-
ande av vuxenutbildning.

Mer information om understödet på finska arbetarinstitu-
tets webbsidor fr.o.m. 3.3.2014. Understöd beviljas för ett av 
direktionen angivet tema.

Ansökningstiden går ut 15.9.2014 kl. 16.00.

Närmare upplysningar av ledande rektor Taina Saarinen, 

tfn (09) 310 88501, taina.h.saarinen@hel.fi och  
förvaltningssekreterare Anna-Liisa Sahlberg,  tfn (09) 310  
88534, anna-liisa.sahlberg@hel.fi. 

Barnomsorgsnämnden
Barnomsorgsnämnden beviljar understöd till organisatio-
ner i Helsingfors för sådan verksamhet som stöder och 
kompletterar barnomsorgsväsendets verksamhetsområde 
och uppnåendet av målen.
Verksamheter som kan få understöd år 2014 är:
– klubbverksamhet som ordnas vardagar dagtid för barn  
 under skolåldern vid sidan om barnomsorgstjänster
– vårdhjälpverksamhet som kompletterar barnomsorgs- 
 tjänsterna.

Understödet är inte avsett för
– religiös eller politisk verksamhet 
– konkurrensutsatt eller upphandlad serviceproduktion  
 eller tjänster som staden ordnar genom att använda  
 servicesedlar.

Förutsättningar för understöd är bl.a. att
– organisationen är registrerad
– organisationen har bevisligen varit aktiv under minst  
 ett år
– verksamheten är till för helsingforsare.

Anvisningar: Beskriv i korthet målet för den verksamhet 
som understödet söks för i ansökan. Om understöd söks 
för flera objekt, ska separata ansökningar fyllas i för var-
je objekt.

Ansökningstiden är 1–31.1.2014 kl. 16.00.

Närmare upplysningar av Asta Sjöberg, tfn (09) 310 44619, 
asta.sjoberg@hel.fi.

Miljönämnden 
Miljönämnden beviljar organisationer som verkar i Helsing-
fors understöd för verksamhet 2015. Villkoren framgår av 
stadens allmänna anvisningar, och ytterligare följande kri-
terier ska uppfyllas: understöd kan beviljas en registrerad 
organisation vars verksamhet stöder och kompletterar mil-
jönämndens och miljöcentralens arbete i Helsingfors eller 
ersätter tjänster som miljöcentralen erbjuder helsingforsa-
re. Mer om miljönämndens och miljöcentralens arbete på 
www.hel.fi/ymparistolautakunta > På svenska.

Ansökningstiden går ut 30.4.2014 kl. 16.00. Beslut om un-
derstöden fattas vintern 2015.

Närmare upplysningar av miljöjurist Tiina Fiskaali,  
tiina.fiskaali@hel.fi, tfn (09) 310 32082.

Andra organ som beviljar 
understöd
Delegationen för invandrings- och integrationsärenden 
beviljar understöd för främjande av invandrarorganisatio-
nernas verksamhetsförmåga och organisationsstrukturer.

Understöd för 2014 kan ansökas för:
– utbildning som hänför sig till frivillig-, påverknings- och  
 föreningsverksamhet för anställda, medlemmar, frivilli- 
 ga och styrelsemedlemmar
– konsulttjänster och system som permanent utvecklar  
 or ganisationen
– strategiarbete
– kommunikationsutveckling.

Understöd kan ansökas av enskilda organisationer eller 
en grupp med flera organisationer med medlemmar av vil-
ka mer än 50 % har invandrarbakgrund och som har som 
uppgift att främja aktivt medborgarskap och aktiv integre-
ring bl.a. genom att stöda sysselsättningen, inlärningen av 
finska eller svenska, utbildning och välbefinnande. Under-
stöd beviljas inte för organisationernas kärnfunktioner. An-
talet deltagare i utvecklingsverksamheten och stödgrup-
pens omfattning påverkar understödets storlek. Gemen-
samma projekt för flera organisationer prioriteras och be-
viljas större summor. Organisationernas företrädare kan 
beställa en 45 minuters mottagningstid på ansökningskli-
niker 10–14.2.2014 kl. 9–15.

Ansökningstiden går ut fredagen 21.2.2014 kl. 16.00. An-
sökningen med bilagor ska skickas till Helsingfors stads 
registratorskontor.

Närmare upplysningar om understödet och ansöknings-
blanketten finns på finska på  
www.hel.fi/hki/heke/fi/maahanmuutto > Avustus  
järjestöille. 

Närmare upplysningar av planerare Olga Silfver, tfn (09) 310 
37951, olga.silfver@hel.fi.

Stadsstyrelsen 
Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisatio-
ner med verksamhet som inte hänför sig till nämndernas 
verksamhetsområden. Ansökningstiden för understöd av  
anslag ur budgeten 2015 går ut 30.4.2014 kl. 16.00.

Närmare upplysningar av Pia Halinen, tfn (09) 310 25718, 
pia.halinen@hel.fi.

ORGANISATIONER MED VERKSAMHET I HELSINGFORS KAN ANSÖKA OM UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHETEN

Helsingfors stad använder ett elektroniskt system 
för behandling av ansökningar om understöd. 
Ansökningarna ska lämnas in på stadens webb-
plats för e-tjänster (asiointi.hel.fi > På svenska) 
och de överförs elektroniskt till behandlingssys-
temet. Den elektroniska ansökningen är det pri-
mära sättet att ansöka om understöd av staden.  
I andra hand kan ansökningar skickas till Helsing-
fors stads registratorskontor på adressen:

Helsingfors stads registratorskontor, namnet på 
den förvaltning eller nämnd som behandlar an-
sökan, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD. Be-
söksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13. 
      På webbplatsen Asiointi.hel.fi finns elektro-
niska ansökningsblanketter för stadens alla under-
stöd och beskrivningar av vilka understöd som 
kan ansökas med blanketterna. Beskrivningarna 
har länkar till förvaltningarnas webbplatser där 

det går att skriva ut blanketterna i pdf-form för en 
handskriven ansökan. Alla förvaltningar använder 
inte längre i fortsättningen ansökningar i pappers-
form.
      Om ansökningsblanketten inte är inlämnad 
inom utsatt tid, är ansökan försenad. Också ansök-
ningar per post ska vara på adressen ovan inom 
utsatt tid, det räcker inte med poststämpel.
Ansökningar kan inte lämnas in per e-post. Förse-

nade och bristfälliga ansökningar, som trots  upp-
maning inte kompletterats inom utsatt tid, föreslås 
bli avslagna. För samma verksamhet kan inte be-
viljas understöd från flera anslag.
      Personer son anges nedan ger närmare upp-
lysningar om understöden per telefon eller e-post.
        Understöd beviljas utgående från de allmän-
na grunder för understöd som stadsstyrelsen har 
fastställt.


