NUORI KULTTUURI – PIKA-AVUSTUS TAITEELLE JA
KULTTUURILLE, SEKÄ KULTTUURISELLE
NUORISOTYÖLLE
Avustuksen myöntämisperusteet:
Avustus myönnetään paikallisiin uusiin kokeiluihin ja pilotointeihin nuorten taiteen ja kulttuuri kentällä.
Avustus voi kohdistua palkka- ja palkkiokustannuksiin, matkakuluihin ja tarvikekuluihin. Avustus voidaan
myöntää kulttuurisen nuorisotyön toimijoille, yhdistyksille ja muille nuorten omaehtoisille ryhmille.
Mahdollisuus rahoituksen hakemiseen on myös yhteistyöprojekteilla edellä mainittujen tahojen kesken.

Etusijalla rahoja jaettaessa ovat tahot, joissa nuoret ovat itse mukana toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Avustusta ei myönnetä korkeakoulujen tai yliopistojen ryhmille. Ohjelman kautta tuetaan kulttuurisen
nuorisotyön paikallista toimintaa eikä avustusta myönnetä valtakunnalliseen toimintaan tai yhdistysten ja
kuntien perustoimintaan.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

– Lista työryhmän jäsenistä (jos sellainen on)
– Projektisuunnitelma ja talousarvio

Haettava tuki
Avustus on harkinnanvarainen. Avustuksen määrään vaikuttavat hakukierroksen aikana tulleiden
hakemusten määrä, haettu kokonaisavustussumma sekä arvio hakemuksesta.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi toiminnan kokonaiskustannukset, omarahoitusosuus sekä muista
rahoituslähteistä haettu ja saatu tuki.

Avustuksesta päättäminen ja päätöksestä ilmoittaminen
Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus päättää avustuksen myöntämisestä kokouksessaan 18.9.2020. Hakijoille
ilmoitetaan avustuksen myöntämistä koskevasta päätöksestä kirjallisesti. Haku- ja päätösprosessin
etenemisestä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Lista tuetuista toiminnoista julkaistaan Nuori Kulttuurin ja
Suomen Nuorisoseurojen verkkosivuilla.

Avustuksen maksaminen
Avustuksen saajan kanssa tehdään päätöksen jälkeen delegointisopimus, joka on ehtona avustuksen
maksamiselle. Avustus maksetaan yhdessä erässä, joten maksetun summan tulee olla suuruudeltaan
vähintään yhtä paljon kuin myönnetty avustus. Avustusta tulee pyytää maksettavaksi kirjallisesti.

Avustuksen saajan velvoitteet
Myönteisen avustuspäätöksen saanut hakija sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen 1-2 sivun pituisen
loppuraportin Nuori Kulttuurille kahden kuukauden sisällä toiminnan päättymisestä. Loppuraportti koostuu
kirjallisesta raportista sekä tilityksestä. Tilitys koostuu kokonaiskustannusten yhteenvedosta, toteutuneista
tuloista sekä menoista. Raportointi käytetyn summan edestä riittää.

Raportti on kuvaus toiminnasta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, kokemuksista sekä
osallistujamäärästä ja näkyvyydestä mitä toiminta alueelle toi. Mainitse raportissasi esimerkiksi, saiko
toimintanne näkyvyyttä paikallisessa mediassa ja loiko toiminta alueelle pysyviä kulttuurisen nuorisotyön
toimintamalleja. Avustuksen saaja sitoutuu myös kertomaan avustuksesta toimintaan liittyvän viestinnän
yhteydessä ja Nuori Kulttuuri -logon näkymisen graafisessa ilmeessä sekä viestinnässä. Avustuksen
saamiseen liittyvät materiaalit toimitetaan päätöskirjeen yhteydessä.

Nuori Kulttuuri varaa oikeuden hyödyntää loppuraportteja kulttuuriseen nuorisotyöhön liittyvissä kehittämisja koulutustehtävissä sekä viestinnässä.

Hakija vastaa hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hakijan tulee ilmoittaa mahdollisista
muutoksista ennen toiminnan toteutumista. Mikäli toiminta toteutetaan avustushakemuksessa esitetyistä

tiedoista poikkeavalla tavalla, voidaan avustus tai osa siitä jättää maksamatta tai jo maksettu avustus periä
takaisin.

Hakuaika
Vuonna 2020 tukea voi hakea 10.8.-10.9.2020. Tukea voidaan myöntää 1.9.–31.12.2020 välisenä aikana
toteutettaville toiminnoille.

