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Matka-avustukset nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoihin ulkomaille 2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa nuorten kulttuuriryhmien ulkomaille suuntautuvia esiintymismatkoja koskevat
valtionavustukset haettaviksi. Hakuaika päättyy perjantaina 12.8.2016 klo 16.15, jolloin asiakirjojen tulee olla
viranomaisen käsiteltävänä. Huom! hakuajan päättymispäivän postileima ei riitä. Hakemus on toimitettava
liitteineen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, jossa kaikki saapuneet hakemukset käsitellään.
Hakemus toimitetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon sähköpostilla: kirjaamo.etela(at)avi.fi tai
postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Lisätietoja: Kaija Blom, suunnittelija, p. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustuksilla edistetään nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta opetus- ja kulttuuriministeriön
tuloksellisuustavoitteen mukaisesti, sekä vahvistetaan nuorten kansainvälistymistä ja monikulttuurista osaamista.
Avustukseen sovelletaan nuorisolakia (72/2006) ja valtionavustuslakia (688/2001).
Kyseessä on erityisavustus. Avustusten hakijoina voivat olla kunnat, yhteisöt tai vapaat nuorten ryhmät.
Avustuksella ei voi rahoittaa kaikkia esiintymismatkan kuluja. Kokonaiskustannusten kattamiseksi ryhmän tulee
koota rahoitus joko omarahoitusosuudella tai muilla rahoituslähteillä.
Vuonna 2016 avustetaan nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoja Suomesta ulkomaille. Ryhmässä on oltava
vähintään 3 jäsentä ja kaikkien on oltava alle 29-vuotiaita. Ohjaajia tai huoltajia ei lasketa ryhmän jäseniksi.
Avustuksen tulee ensisijaisesti kohdentua nuorten matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtyminen ryhmän
kotipaikkakunnalta kohdemaahan ja liikkumiset kohdemaassa).
Avustusta ei myönnetä sellaisiin hankkeisiin, joihin on mahdollista hakea rahoitusta Euroopan unionin koulutus-,
nuoriso- ja urheiluohjelmasta Erasmus+, Euroopan unionin Kansalaisten Eurooppa –ohjelmasta tai Pohjoismaiselta
lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitealta (NORDBUK).
Tukea voidaan myöntää 31.3.2017 mennessä toteutettaville esiintymismatkoille. Mikäli matka alkaa ennen hakuajan
päättymistä (12.8.2016), hakemus tulee olla jätettynä aluehallintovirastoon ennen matkan alkua.
Hakemus tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön Lomakkeelle 1 (doc) (tai pdf-muotoisena Lomake 1)
Hakemukseen tulee liittää:




esiintymismatkaa koskeva suunnitelma
kustannusarvio (erittely hankkeen kustannuksista, omarahoituksesta ja mahdollisista muista samaa
tarkoitusta varten haetuista ja saaduista avustuksista)
lisäksi
yhteisöhakijat: selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote)
vapaat nuorten ryhmät: yli 18-vuotias ryhmän vastuuhenkilö allekirjoittaa hakemuksen hakijaryhmän
laillisena edustajana ja on vastuussa taloudesta

Esiintymismatkaa koskevan suunnitelman tulee sisältää:




kuvaus matkan taustasta ja tavoitteista, ml. kutsu tai ohjelma
lista ryhmän jäsenistä (nimi, sukupuoli, syntymävuosi)
matkaohjelma

Avustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys (Selvityslomake (doc)) Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Selvitykseen tulee liittää vierailua koskeva
raportti/matkakertomus sekä tulot ja menot kustannuspaikkaraportilla tai vastaavalla kirjanpidon tositteella sekä
muut mahdolliset erikseen pyydetyt liitteet.

