
STIPENDI- / AVUSTUSANOMUS
ANSÖKAN OM STIPENDIUM / BIDRAG

Yksityinen henkilö 
Enskild person
Yhdistys / Ryhmä  
Förening / Grupp
Projekti  
Projekt
Muu  
Övrigt

Tornedalsrådet l Tornionlaakson neuvosto

   PL 145, 954 01 Tornio, Finland
   Box 76, 953 22 Haparanda, Sverige
  info@tornedalen.org
+46 72 251 88 80
+358 40 614 7224

1. 
HAKIJA 
SÖKANDE

2. 
MÄÄRÄ JA
PERUSTELU
BELOPP OCH
MOTIVERING

Bifoga gärna 
ytterligare 
information 
på separat 
bilaga.

Lisätiedot 
tarvittaessa
erilliselle 
liitteelle

3. 
MUUT ASIAT
ÖVRIGT

4. 
ALLEKIRJOITUS
UNDERSKRIFT

Paikka ja pvm 
Ort och datum

Nimi 
Namn

Osoite
Adress

Osoite 
Adress

Sähköpostiosoite
E-postadress

Pankkitili / Postisiirtotili 
Bankkonto / Postgiro

Puhelin
Telefon

Yhdistys / Ryhmä / Projekti 
Förening / Grupp / Projekt

Rekisterinumero
Ev. org. nr.

Puhelin
Telefon 

Henkilötunnus
Personnr

Haettu määrä:  Yhteenveto käyttötarkoituksesta:
Ansökt belopp:  Sammanfattande beskrivning av ändamålet:

€
sek

Yhteyshenkilö
Kontaktperson 

Allekirjoitus
Underskrift
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Henkilötietojen käsittely: Tässä hakemuksessa käsiteltävät tiedot liitetiedostoineen tallennetaan ja niitä 
käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia. Kaikki henkilötiedot pois-
tetaan 6 kuukauden jälkeen. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä sivultamme www. tornedalen.org. 

Hantering av personuppgifter: Uppgifterna som hanteras i denna ansökan inklusive tillhörande bilagor 
sparas och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen. Vi behandlar dina personuppgifter under den 
tid de är relevanta. Alla personuppgifter raderas inom 6 månader. Läs mer om vår hantering av personupp-
gifter på www.tornedalen.org.



ANVISNINGAR
Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomis-
ka och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom 
stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som 
har anknytning till Tornedalen.   

Gränsöverskridande verksamhet mellan minst två länder är ett krav. 
Tornedalsrådet uppmuntrar till gränsöverskridande kulturutövande.  

Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller 
organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen. 
 
Stipendiets storlek är 60 000 SEK (ca. 6 000 €). Stipendiesum-
man delas mellan minst två ansökningar. Detta bör tas hänsyn till i 
ansökan. 
 
Observera  
att fonden endast beviljar bidrag till klart avgränsade ändamål  
att ansökan skall redovisa en projektplan med budget  
 
Former av stipendier / bidrag  
Fonden delar ut bidrag och stipendier.  
 
Ansökningstid 
Ansökan skall inlämnas/skickas till Tornedalsrådets kansli under 
tiden 1/12-31/1 årligen.
 
Ansökan 
Ansökan bör innehålla en utförlig beskrivning av ändamålet samt er-
forderliga bilagor. Bilagorna returneras endast i undantagsfall, varför 
originalhandlingar inte bör bifogas. 

Av ansökan bör framgå det belopp som söks från fonden. 

Ansökan kan göras på svenska eller finska på särskild blankett.  Ansö-
kans längd önskas vara en A4 –sida.  
 
Ansökan skickas till: 
info@tornedalen.org eller
Tornedalsrådet / Kulturstipendium
Box 76, 953 22 Haparanda, Sverige

  
Beslut 
Tornedalsrådets kultur och besöksnäringsgrupp föreslår stipen-
diater dels genom inkomna ansökningar, dels genom egna förslag 
till Tornedalsrådets styrelse som beslutar om utdelning av stipen-
dier och bidrag.  Utdelning meddelas via e-post eller per brev. 
 
Utbetalning 
Stipendier / bidrag skall användas inom det år som bidraget / 
stipendiet har beviljats för. Outnyttjat bidrag återgår till fonden. 
  
Undantag 
Om aktivitet inte kan förverkligas enligt reglerna under eventuellt 
undantagstillstånd, är det möjligt att be om Tornedalsrådet mer 
tid. 
 
Förändringar av ändamål 
Stipendiet / bidraget skall användas för det ändamål som det har 
beviljats för. Undantag kan göras endast efter en skriftlig ansökan 
som prövas av Tornedalsrådets styrelse. 

Redogörelse 
Redogörelse för hur bidraget / stipendiet använts lämnas till Tor-
nedalsrådet senast den 31/1. Stipendier/bidrag använda till annat 
ändamål än det som angetts i ansökan kan återkrävas. En särskild 
blankett för redovisning ska användas. Den finns på Tornedalsrå-
dets hemsida. 

OHJEITA
Tornionlaakson neuvoston kulttuurirahaston tarkoituksena on 
tukea Tornionlaakson kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallis-
ta kehitystä stimuloimalla Tornionlaaksoon liittyvää tutkimusta ja 
kulttuurityötä stipendein ja apurahoin. 

Rajat ylittävä toiminta vähintään kahden maan välillä on vaatimus. 
Tornionlaakson neuvosto haluaa kannustaa rajat ylittävän kulttuu-
ritoiminnan tekemiseen.

Stipendejä ja apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, ryhmät, 
projektit ja organisaatiot, joiden toiminta liittyy Tornionlaaksoon.

Stipendin suuruus on 60 000 ruotsin kruunua (n. 6 000 €), joka 
jaetaan vähintään kahdelle hakemukselle. Tämä on syytä huomioi-
da hakemusta tehtäessä. 

Huomaa 
että rahasto myöntää tukea ainoastaan selvästi määritettyihin   
 tarkoituksiin
että anomuksesta tulee ilmetä selvästi projektisuunnitelma   
 talousarvioineen

Rahasto jakaa 
Apurahoja ja stipendejä.

Hakuaika
Hakemus jätetään/postitetaan Tornionlaakson neuvoston kans-
liaan ajalla 1.12.-31.01. vuosittain

Anomus
Anomuksessa on selvitettävä tarkoitus tarvittavine liitteineen. 
Anomukseen ei tule liittää alkuperäisiä liitteitä, koska ne palaute-
taan vain pyynnöstä. Anomuksesta on myös ilmettävä haettavan 
tuen määrä. 

Anomuksen voi jättää joko suomeksi tai 
ruotsiksi erityisellä lomakkeella. Anomuksen pituudeksi suositel-
laan yhtä A4 -sivua.

Anomus lähetetään osoitteeseen:
info@tornedalen.org tai
Tornionlaakson neuvosto / Kulttuuristipendi
PL 145, 954 01 Tornio, Finland 

Päätös
Tornionlaakson neuvoston kulttuuri- ja matkailutyöryhmä käsitte-
lee saapuneet anomukset ja tekee ehdotuksen stipendien jaosta 
anomusten perusteella tai omina ehdotuksinaan Tornionlaakson 
neuvoston hallitukselle, joka päättää stipendien ja apurahojen 
jaosta. Jaosta ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Maksu
Myönnetyt apurahat maksetaan käyttövuonna ja ne on käytettävä 
sinä vuonna, jolle ne on myönnetty. Käyttämättömät apurahat 
palautuvat rahastolle.

Poikkeustilanteet
Mikäli aktiviteettia ei mahdollisesta poikkeustilanteesta johtuen 
voi toteuttaa ehtojen mukaisesti, voi tuensaaja pyytää Tornion-
laakson neuvostolta lisäaikaa.

Tarkoituksen muuttaminen
Apurahat on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin ne on myön-
netty. Poikkeus tehdään vain rahaston harkinnalla kirjallisen 
anomuksen perusteella.

Selvitys
Selvitys apurahan käytöstä tehdään Tornionlaakson neuvostolle 
käyttövuoden loppuun mennessä. Mikäli apuraha on käytetty 
muulla kuin hakemuksessa kuvatulla tavalla se voidaan vaatia 
takaisin. Selvitys tulee tehdä erityisellä lomakkeella, joka löytyy 
Tornionlaakson neuvoston kotisivulta.
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