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Helsingfors stad beviljar understöd

Kultur- och biblioteksnämnden
Kultur- och biblioteksnämnden delar årligen ut cirka 17 
miljoner euro som bidrag och stipendier till helsingfor-
siska teatrar, konstläroanstalter och sammanslutningar 
inom olika branscher. Understöd beviljas också till pri-
vata konstutövare, både professionella och amatörer.

Understödet till konst- och kulturinstitutioner för verk-
samhet 2016
Understödet till konst- och kulturinstitutioner riktar sig 
till etablerade konstinstitutioner och läroanstalter i Hel-
singfors som bedriver fortlöpande professionell verk-
samhet. Understöd beviljas bl.a. bland annat professio-
nella teatrar, konstläroanstalter, festivalarrangörer och 
andra kulturaktörer.

Ansökningstiden går ut 10.4.2015 kl. 16.00. Beslut om 
verksamhetsunderstöden fattas vid kultur- och biblio-
teksnämndens möte i december 2015.

Understödet till konst- och kultursamfund för verksam-
het 2016
Understödet kan sökas av föreningar och samfund som 
bedriver konst- och kulturverksamhet och som inte åt-
njuter verksamhetsunderstöd för konst- och kulturin-
stitutioner eller understöd från stadens andra medel.

Ansökningstiden går ut 9.10.2015 kl. 16.00.

Produktionsunderstöd
Professionella konstgrupper eller -samfund i Helsing-
fors kan ansöka om bidrag för nya produktioner i fö-
reställande konst, miljökonst eller samfundkonst samt 
för produktion av festivaler i Helsingfors. Kultur- och 
biblioteksnämnden behandlar ansökningar vid alla si-
na möten.

Understöd för stadskultur
Understöd för stadskultur beviljas för produktion av 
öppna konstevenemang och kulturprojekt i Helsingfors 
som ökar delaktighet. Ansökningstiden är fortlöpande.

Understöd för internationella resor
Bidraget riktar sig till att stödja professionella konstnä-
rer och artister i Helsingfors för internationella besök. 
Bidraget beviljas för resekostnader till utlandet. Under-
stöd beviljas inte för amatör-, studie-, klubb- eller re-
sidensverksamhet. Kultur- och biblioteksnämnden be-
handlar ansökningar vid alla sina möten.

Konststipendier
Konststipendier på 3 500 euro är avsedda för professio-
nella konstnärer i Helsingfors. Konststipendium beviljas 
inte samma person två kalenderår i rad, inte heller en 
person som åtnjuter statens konstnärsstipendium för år 
2015. Konststipendiet är personligt. De aktuella konstar-
terna för 2015 är litteratur, bildkonst och konstindustri.

Ansökningstiden går ut 5.6.2015 kl. 16.00.

Ansökningsanvisningar:
Närmare uppgifter om understöd som beviljas, ansök-
ningstiderna och -kriterierna, bilagorna till ansökning-
arna och eventuella ändringar fnns på adressen www.
hel.f/kulttuuri > På svenska > Understöd

Bilagor kan också skickas per post till: Helsingfors kul-
turcentral, PB 4710, 00099 Helsingfors stad. Besöksad-
ress: Kalevagatan 6 (5 vån.), 00100 Helsingfors.

Samtliga ansökningstider går ut kl. 16.00.

Närmare upplysningar: Petri Rostedt, tfn (09) 310 32988, 
petri.rostedt@hel.f, Anna von Bagh, tfn (09) 310 37934, 
anna.vonbagh@hel.f, Ari Tolvanen, tfn (09) 310 37008, 
ari.tolvanen@hel.f, Michaela Stenbäck, tfn (09) 310 
37003, michaela.stenback@hel.f, Miska Toiviainen, 
tfn (09) 310 37012, miska.toiviainen@hel.f.

Idrottsnämnden
Idrottsnämnden beviljar understöd till idrotts- och mo-
tionsföreningar och handikapp- och pensionärsorgani-
sationer med motionsverksamhet i Helsingfors. Under-
stöd förutsätter 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 2013 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
(räknat från 1.9.2015 för föreningar som för första
gången beviljas understöd)
1.1 Avgiftsfritt utnyttjande
  Idrottsverkets idrotts- och motionsplatser år 2015.
1.2 Understött utnyttjande
  Idrotts- och motionsplatser år 2015 som idrotts- 
  nämnden fastställer.
1.3 Hyresunderstöd
  Privata och övriga offentliga idrotts- och motions- 
  lokaler i huvudstadsregionen enligt kostnaderna 
  2014.

2. Verksamhetsunderstöd
för idrotts- och motionsverksamhet under 2014.

3. Understöd för transport av handikappade
för transporter av specialgrupper som arrangerats och 
bekostats av organisationen till och från idrottsevene-
mang under 2014.

4. Understöd för framställning av orienteringskartor
som orienteringssällskapen framställt under 2014.

Ansökan i fråga om understöd, verksamhetsunderstöd 
och stöd för utnyttjande av lokaler ska lämnas in i det 
elektroniska systemet för ansökning om understöd på 
asiointi.hel.f eller vara framme vid Helsingfors stads 
registratorskontor senast fredagen 27.2.2015 kl. 16.00. 
De bilagor som förutsätter godkännande av förening-
ens plenarmöte ska vara framme vid idrottsverket se-
nast 13.4.2015.

5. Evenemangsunderstöd
för idrottsevenemang som helsingforsiska registrera-
de föreningar, företag och sammanslutningar ordnar 
under 2015.

Ansökan ska lämnas in i det elektroniska systemet 
för ansökning om understöd på asiointi.hel.f eller va-
ra framme vid Helsingfors stads registratorskontor se-
nast fredagen 30.1.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar om understöd av bokningsenhe-
ten, tfn (09) 310 87439, (09) 310 87736 och (09) 310 38038. 
Mer information på fnska på idrottsverkets webbsidor 
www.hel.f/liv > Seurat > Avustukset.

Ungdomsnämnden
Ungdomsnämnden beviljar understöd för verksamhet 
som riktas till helsingforsiska barn och ungdomar. Ut-
gångspunkten för understödet är att minst 2/3 av med-
lemmarna eller de aktiva deltagarna är helsingforsa-
re under 29 år. Ungdomsnämnden beviljar följande un-
derstöd år 2015:

Verksamhetsunderstöd
Verksamhetsunderstöd för organisationer för yngre 
ungdomar beviljas för den allmänna verksamheten för 
organisationer för yngre ungdomar i Helsingfors som 
har inlett sin verksamhet senast under föregående ka-
lenderår och där minst hälften av medlemmarna eller 
de aktiva deltagarna är 7–15 år.

Verksamhetsunderstöd för ungdomsorganisationer be-
viljas för den allmänna verksamheten för ungdomsor-
ganisationer i Helsingfors som har inlett sin verksam-
het senast under föregående kalenderår och där minst 
hälften av medlemmarna eller de aktiva deltagarna är 
16–28 år.

Ansökningstiden går ut 27.2.2015.

Löneunderstöd
till distriktsorganisationer för yngre och äldre ungdo-
mar eller liknande organisationer i Helsingfors, där 
minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna 
är under 29 år. 

Ansökningstiden går ut 27.2.2015.

Projektunderstöd
till organisationer för yngre och äldre ungdomar och 
grupper med ungdomsverksamhet i Helsingfors där 
minst 2/3 av medlemmarna eller de aktiva deltagarna 
är helsingforsare i åldern 7–28 år. Projektunderstödet är 
ett engångsunderstöd för ett projekt för ungdomsverk-
samhet som strävar att engagera unga och stärka deras 
sociala färdigheter. Understöd kan beviljas för att ge-
nomföra eller delta i projekt eller evenemang. Dessutom 
beviljas startunderstöd, transportunderstöd och under-
stöd till husklubbar. Projektunderstöd på över 
3 000 euro ska sökas stegvis senast 15.12.2014, 30.4.2015 
och 30.9.2015. Projektunderstöd på högst 3 000 euro kan 
sökas under hela året. Ansökan ska alltid lämnas in fö-
re projektet eller evenemanget i fråga.

Lägerunderstöd
till föreningar och distriktsorganisationer för yngre och 
äldre ungdomar i Helsingfors för arrangerande av och 
deltagande i läger när det gäller helsingforsare under 
29 år. Understöd söks för läger som ordnas 1.10.2014–
30.9.2015.

Ansökningstiden går ut 30.9.2015.

Beredningen och beslutsfattandet kring understödet 
styrs av understödsreglementet för ungdomsförening-
ar som ungdomsnämnden har godkänt. Understöds-
reglementet fnns på adressen www.nuoriso.hel.f/av-
ustukset.

Närmare upplysningar av ungdomssekreterare Tuulia 
Saves, tfn (09) 310 88501, tuulia.saves@hel.f och plane-
rare Mervi Smahl-Laurikainen, tfn (09) 310 89016, 
mervi.smahl-laurikainen@hel.f.

Utbildningsnämnden
Understöd för eftermiddagsverksamhet för skolelever
Utbildningsnämnden beviljar understöd för sådan efter-
middagsverksamhet för skolelever som arrangeras en-
ligt kapitel 8a i lagen om grundläggande utbildning. Un-
derstödet beviljas för läsåret 2015/2016. Verksamheten 
erbjuds i Helsingfors för elever i årskurs 1 och 2 och de 
elever i årskurs 3–9 som har fått beslut om specialstöd. 
Utbildningsverket samordnar eftermiddagsverksamhe-
ten inom stadens grundläggande utbildning.

Understödet kan sökas av
– registrerade sammanslutningar och stiftelser
– församlingar 
– andra serviceproducenter av eftermiddagsverk-
 samhet.
 

Understödet beviljas utgående från de allmänna grun-
derna för understöd godkända av stadsstyrelsen. De 
som ansöker om understöd för första gången ska kon-
takta utbildningsverket innan ansökan lämnas in.
Den elektroniska ansökningen på webbplatsen Asioin-
ti.hel.f är det primära sättet att ansöka om understöd 
av staden. Det är också möjligt att skriva ut en pappers-
version av ansökningsblanketten (opev 179) på Helsing-
fors stads webbsidor på www.hel.f/www/Opev/sv/ > 
Blanketter > Ruotsinkieliset lomakkeet - Blanketter.

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

Ansökningstid och inlämnande av ansökningar
Ansökningstiden är 12.1–6.2.2015. Ansökan ska vara 
framme vid Helsingfors stad registratorskontor i elek-
tronisk form eller pappersform senast 6.2.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar om verksamheten av specialpla-
nerare vid linjen för grundläggande utbildning 
Leena Palve-Kaunisto, tfn (09) 310 86809, 
leena.palve@hel.f. Närmare upplysningar om elektro-
nisk ansökning och ekonomifrågor av ekonomisekrete-
rare Hanna Keränen, tfn (09) 310 86338, 
hanna.keranen@hel.f. Närmare upplysningar och an-
visningar fnns också på utbildningsverkets webbsidor 
på www.hel.f/www/opev/sv/tjanster/understod.

Räddningsnämnden
Räddningsnämnden beviljar allmännyttiga organisatio-
ner med verksamhet i Helsingfors understöd för verk-
samheten 2016. Understöd förutsätter att stadens all-
männa villkor uppfylls och att organisationen är regist-
rerad och bedriver verksamhet som främjar förebyg-
gande av olyckor, räddningsarbete eller befolknings-
skydd i Helsingfors.

Ansökningstiden går ut 30.4.2015 kl. 15.00.

Närmare upplysningar av förvaltningschef Henri 
Nordenswan, tfn (09) 310 30010.

Social- och hälsovårdsnämnden 
Social- och hälsovårdsnämnden beviljar understöd till 
organisationer i Helsingfors för verksamhet som stöder 
verkställandet av målen i social- och hälsovårdverkets 
gällande strategiplan. Understöd beviljas i första hand 
för sådan verksamhet som syftar på att minska skillna-
derna i helsingforsarnas hälsa och välbefnnande.

Understöd ska sökas i september före det år för vilket 
understöd söks. Ansökningstiden för 2015 har gått ut.

Ansökningstiden för understöd för år 2016 är 
1–30.9.2015.

Närmare upplysningar: sote.avustukset@hel.f, speci-
alplanerare Hanna-Leena Nuutinen, tfn (09) 310 42 662.

Direktionen för fnska  
arbetarinstitutet 
Direktionen för fnska arbetarinstitutet beviljar under-
stöd för vuxenutbildning 2016 som följer lagen om fritt 
bildningsarbete och som gäller främst helsingforsis-
ka vuxna. Understöd kan sökas av privata läroanstal-
ter enligt lagen och av registrerade sammanslutning-
ar som samarbetar med fnska arbetarinstitutet i fråga 
om främjande och genomförande av vuxenutbildning.

Mer information om understödet på fnska arbetarin-
stitutets webbsidor www.hel.f/hki/Sto/f/P__t_ksente-
ko/Avustukset fr.o.m. 9.3.2015. Understöd beviljas för ett 
av direktionen angivet tema.

Ansökningstiden går ut 11.9.2015 kl. 16.00.
Ärendet bereds årligen till direktionens sammanträde 
i december.

Närmare upplysningar av ledande rektor Taina Saari-
nen, tfn (09) 310 88501, taina.h.saarinen@hel.f och eko-
nomichef Tarja Humalainen, tfn (09) 310 88503, 
tarja.humalainen@hel.f.

Barnomsorgsnämnden
Barnomsorgsnämnden beviljar understöd till organisa-
tioner i Helsingfors för sådan verksamhet som stöder 
och kompletterar barnomsorgsväsendets verksamhets-
område och uppnåendet av målen.

Verksamheter som kan få understöd år 2015 är:
– klubbverksamhet som ordnas vardagar dagtid för 
 barn under skolåldern vid sidan om barnomsorgs- 
 tjänster
– vårdhjälpverksamhet som kompletterar barnom- 
 sorgstjänsterna.

Understödet är inte avsett för
– religiös eller politisk verksamhet 
– konkurrensutsatt eller upphandlad serviceproduk- 
 tion 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 den verksamhet som un-
derstödet söks för och ange antalet barn som deltar i 
verksamheten i ansökan. Om understöd söks för fera 
objekt, ska separata ansökningar fyllas i för varje objekt.
Ansökningstiden är 1.1–30.1.2015, ansökningstiden går 
ut 30.1.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar av Asta Sjöberg, 
tfn (09) 310 44619.

Miljönämnden 
Miljönämnden beviljar organisationer som verkar i 
Helsingfors understöd för verksamhet 2016. Villkoren 
framgår av stadens allmänna anvisningar, och ytterli-
gare följande kriterier ska uppfyllas: understöd kan be-
viljas en registrerad organisation vars verksamhet stö-
der och kompletterar miljönämndens och miljöcentra-
lens arbete i Helsingfors eller ersätter tjänster som 
miljöcentralen erbjuder helsingforsare. Mer om miljö-
nämndens och miljöcentralens arbete på www.hel.f/
www/ymk/sv.

Ansökningstiden går ut 30.4.2015 kl. 16.00. Beslut om 
understöden fattas vintern 2016.

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

Andra organ som beviljar 
understöd
Delegationen för invandrings- och integrationsären-
den beviljar understöd för främjande av invandraror-
ganisationernas verksamhetsförmåga och organisa-
tionsstrukturer.
Understöd för 2015 kan ansökas för:
– utbildning som hänför sig till frivillig-, påverknings- 
 och föreningsverksamhet för anställda, medlemmar, 
 frivilliga och styrelsemedlemmar
– konsulttjänster och system som permanent utveck- 
 lar organisationen
– strategiarbete
– kommunikationsutveckling.

Understöd kan ansökas av organisationer med med-
lemmar av vilka mer än 50 % har invandrarbakgrund 
och som har som uppgift att främja aktivt medborgar-
skap och aktiv integrering bl.a. genom att stöda syssel-
sättningen, inlärningen av fnska eller svenska, utbild-
ning och välbefnnande. Understöd beviljas inte för or-
ganisationernas kärnfunktioner. Antalet deltagare i ut-
vecklingsverksamheten och stödgruppens omfattning 
påverkar understödets storlek. Organisationernas fö-
reträdare kan beställa en 45 minuters mottagningstid 
på ansökningskliniker 9–13.2.2015 kl. 9–15.

Ansökningstiden går ut fredagen 20.2.2015 kl. 16.00.

Närmare upplysningar om understödet på fnska: www.
hel.f > Maahanmuuttajat > Järjestöyhteistyö ja av-
ustukset.

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

Sysselsättningskommittén behandlar ansökningarna 
om understöd för år 2015 och stadskansliet fattar där-
efter beslut om utdelningen av understöd på förslag av 
kommittén.

Föreningar och organisationer kan söka understöd för:
1. Omkostnader för föreningar för arbetslösa el. dyl. 
 sammanslutningar.
2. Utbildning för arbetslösa.
3. Lokalhyror.
4. Kostnader för andra sysselsättningsfrämjande  
 projekt.

Förutsättningar för beviljande av understöd är bl.a. att
– organisationen är registrerad
– organisationen har bevisligen varit aktiv under minst 
 ett år
– verksamheten är till för helsingforsare 
– verksamheten stöder och kompletterar stadens  
 sysselsättningsåtgärder
– verksamheten är inte sådan verksamhet som staden  
 upphandlar hos sökanden.

I behandlingen av ansökningarna om understöd beto-
nas verksamhetens sysselsättningseffekt och antalet 
arbetslösa helsingforsare som deltar i verksamheten.

Ansökningstiden går ut 31.12.2014 kl.16.00.

Närmare upplysningar av specialplanerare Ilkka Oks-
man, tfn (09) 310 76461, ilkka.oksman@hel.f.

Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd till organisa-
tioner med verksamhet som inte hänför sig till nämn-
dernas verksamhetsområden. Ansökningstiden för un-
derstöd av anslag ur budgeten 2016 går ut 30.4.2015 kl. 
16.00.

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

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 Helsingfors stad 
webbplats för e-tjänster (asiointi.hel.f > På svens-
ka) och de överförs elektroniskt till behandlings-
systemet. Den elektroniska ansökningen är det 
primära 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 ansökan
PB 10, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress:
Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, 00170 Hel-
singfors.
På webbplatsen Asiointi.hel.f fnns elektroniska 
ansökningsblanketter för stadens alla understöd 
och beskrivningar av vilka understöd som kan an-

sökas med blanketterna. Beskrivningarna har län-
kar till förvaltningarnas webbplatser där det går 
att skriva ut blanketterna i pdf-form för en hand-
skriven ansökan. Alla förvaltningar använder inte 
längre i fortsättningen ansökningar i pappersform.

Om ansökningsblanketten inte är inlämnad inom 
utsatt tid, är ansökan försenad. Också ansökningar 
per post ska vara på adressen ovan inom utsatt 
tid, det räcker inte med poststämpel. Ansökning-

ar kan inte lämnas in per e-post. Försenade och 
bristfälliga ansökningar, som trots uppmaning 
inte kompletterats i tid, föreslås bli avslagna. För 
samma verksamhet kan inte beviljas understöd 
från fera anslag.
Personer som anges nedan ger närmare upplys-
ningar om understöden per telefon eller e-post.
Understöd beviljas utgående från de allmänna 
grunder för understöd som stadsstyrelsen har 
fastställt. 


