Ansökningsannons
16.3.2016

PROJEKT SOM ANTAGITS TILL PROGRAMMET FÖR JUBILEUMSÅRET FINLAND 100 ÅR FÅR EKONOMISKT STÖD UR STATSUNDERSTÖD SOM BEVILJATS NYLANDS FÖRBUND
Statsrådets kansli har beviljat Nylands förbund statsunderstöd för regional samordning, beredning och kommunikation samt andra gemensamma uppgifter i anslutning till Finlands hundraårsjubileum som förbundet ska sköta i samarbete med sekretariatet för Finland 100 år. Förbundet ska också med stöd av 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) kanalisera statsunderstöd vidare till projekt som
statsrådets kansli har antagit till programmet Finland 100 år och som uppfyller alla
andra villkor som anges i understödsbeslutet.
GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD
Understöd som kanaliseras vidare kan sökas av alla aktörer med ett projekt som
före ansökningstidens utgång har antagits till det riksomfattande programmet Finland 100 år eller aktörer som på ett regionalt plan genomför ett projekt inom ramen för programmet Finland 100 år och som uppfyller de övriga villkoren för vidare kanalisering. För privatpersoner utgör understödet ett stipendium.
Ansökan om deltagande i programmet ska göras på webben på adressen http://suomifinland100.fi/vi-gor-det-tillsammans/ansok/.
Det totala beloppet som delas ut är 150 000 euro. Understöd kan sökas mellan
16.3.2016 och 31.1.2017. Ansökningstiden förlängs vid behov.
Projektet ska uppfylla följande kriterier som statsrådets kansli har fastställt gällande
understöd som kanaliseras vidare:
Understöd kan med stöd av 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen
(688/2001) kanaliseras vidare till projekt som statsrådets kansli har
antagit till programmet Finland 100 år eller till projekt som realiserar ett projekt som ingår i programmet Finland 100 år.
Till ansökan ska fogas det meddelande om antagning till programmet som statsrådets kansli har skickat per e-post.
Projektet ska genomföras antingen helt och hållet i Nyland eller
som en del av ett större projekt.
Understödet kan inte täcka de totala kostnaderna för projektet. Understödet kan inte användas för upphandling av materiel och infrastruktur.
Alla projekt som understöds ska dessutom uppfylla följande allmänna villkor:
2. Det är fråga om ett särskilt projekt som anknyter till eller högtidlighåller jubileumsåret för Finlands självständighet, till exempel ett evenemang, en tillställning, en utställning, ett verk, ett
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utvecklingsprojekt, ett beslut eller en kampanj. Anknytningen
till jubileumsåret ska vara uppenbar. Projekten kan vara förknippade med många olika delområden i livet och samhället.
3. Temat ”Tillsammans” genomsyrar hela projektet till exempel genom ett nytt slags samarbete, ett brett deltagande eller gemensamma aktiviteter. Projektet kan stärka den sociala gemenskapen
och känslan av samhörighet eller föra samman olika målgrupper
genom gemensamma upplevelser. Också projektets innehåll kan
återge temat ”Tillsammans”. Projektet får inte vara exkluderande
eller diskriminerande.
4. Projektet tar fasta på ett av de tre prioriterade områdena:
1. Finlands 100 år
Uppkomsten av ett självständigt Finland. Insikten om vad
som är viktigt i Finlands hundraåriga historia: republikens och
demokratins framväxt, stabilitet och yttrandefrihet, självständighetens initiativtagare och visionärer. Projektens innehåll
hänför sig i första hand till perioden 1917–2016. I specialfall
kan ett projekt också hänföra sig till perioden 1850–1916.
2. Finland 2017
Finlands identitet: hur ser Finland ut i dag? Aktuella fenomen, människor, initiativtagare och visionärer. Gemensamma
upplevelser i livets hela spektrum. En gemensam fest i hela
Finland. Projektens innehåll gäller nuläget, dvs. år 2017.
3. Finlands framtid
Hur vill vi att Finland ska se ut och hur vill vi bygga upp landet? Konkreta handlingar och beslut som stärker Finland och
finländarnas känsla av samhörighet. Att pröva på något nytt.
De framtida initiativtagarnas röst. Tillåtelse att göra annorlunda. Projektens innehåll hänför sig till Finlands framtid.
5. Projektet ska huvudsakligen genomföras under jubileumsåret
2017. Ett projekt kan genomföras under 2016 förutsatt att det
mycket tydligt hänför sig till uppbyggandet av jubileumsårets teman och innehåll.
6. Projektets centrala innehåll går inte ut på att sälja en produkt eller en tjänst. Avtal om de kommersiella rättigheterna i anslutning till projektet Finland 100 år ingås separat.
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7. Projektet strider inte mot goda seder eller lag.
Statsunderstödet får tillsammans med andra offentliga stöd inte överstiga maximibeloppet på 200 000 euro för statsunderstöd eller andra offentliga stöd som föreskrivs i EU:s och Finlands lagstiftning.
Innehållet i Nylands regionala projekt bedöms enligt följande:
•
•

•

Hur syns den nyländska identiteten i projektet? Vilka nyländska särdrag beaktas och hur kommer de fram i projektet?
Är projektet verkningsfullt på regional nivå? Ge projektet upphov till
bestående resultat, finns det kontinuitet? Ger projektet upphov till nya
traditioner? Genomför projektet något nytt och innovativt?
Hur ökar projektet den nyländska sammanhållningen? Förenar projektet olika aktörer och specialgrupper, hur stor mottagargrupp riktar sig
projektet till?

Beslutet om understöd som kanaliseras vidare fattas av Nylands förbund utifrån
förslag som framställs av styrgruppen för Finland 100. Beslutet meddelas skriftligen.
Understödstagaren och beviljaren ingår dessutom ett avtal enligt statsunderstödslagen (688/2001) där det bestäms om beviljandet och användningen av understödet, övervakningen av dess användning samt andra villkor.
Det är möjligt för understödstagaren att få hälften av understödet i förskott. Resterande hälften betalas då Nylands förbund har granskat och godkänt projektets
slutrapport.
Ansökan om projektstöd ska göras på en särskild blankett. Blanketten och anvisningarna finns på adressen www.uudenmaanliitto.fi/finland100understod.
Ytterligare upplysningar:
Projektchef Virpi Martikainen,
tfn 050 4365 544
virpi.martikainen@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi/finland100
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