KARJALAN SIVISTYSSEURAN KOHDEAVUSTUSTEN HAKUOHJE
Yleistä
Karjalan Sivistysseura ry myöntää kohdeavustuksia toimintansa keskeisille alueille, jotka ovat
seuran toimintasuunnitelman mukaisesti kieli ja kulttuuri, historia ja perinne, julkaisutoiminta ja
kyykkä. Seura myöntää avustukset hankkeisiin ja kohteisiin, jotka parhaiten toteuttavat seuran
tavoitteita. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti


hankkeisiin, joissa elvytetään karjalan kieltä, kulttuuria ja perinteitä (kuten kyykkä),



karjalan kieltä, karjalaista kulttuuria, perinnettä ja historiaa käsitteleviin tutkimuksiin,
julkaisuihin ja muihin teoksiin



kulttuuri- ja muihin tapahtumiin Suomessa ja Karjalan tasavallassa.

Toiminnan keskeisten alueiden lisäksi avustettavilla kohteilla tulee olla kytkös lähinnä seuraaviin
alueisiin:


Vienan Karjala (ml. Suomen vanhat vienalaiskylät Kuivajärvi, Hietajärvi ja Rimmi)



Aunuksen Karjala



Lyydiläisten asuma-alueet Karjalan tasavallassa



Suomen entinen Raja-Karjala ja Sortavalan ympäristö



Tverin Karjala

Kohdeavustuksia voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt.
Hankkeiden tulee olla toteutettavissa hakuvuoden aikana.

Hakuaika
Avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa 1.–31. tammikuuta.

Hakemukset
Kohdeavustusta voi hakea vain sähköisellä lomakkeella.
Linkki lomakkeelle avataan hakuajaksi sivulle:
http://www.karjalansivistysseura.fi/yhdistys/apurahat-ja-kohdeavustukset/kohdeavustukset/.
Hakulomakkeeseen on suositeltavaa liittää hankesuunnitelma ja muita hakemusta täydentäviä
dokumentteja.

Hakulomakkeella kysytään seuraavia tietoja, joista osaan on pakko vastata (lomakkeella on
kysymyksiä koskevia ohjeita):
 Hakijan tiedot
 Hanketta koskevat tiedot
(Hankkeen aihealue; Hankkeen tai kohteen nimi; Lyhyt kuvaus hankkeesta tai kohteesta)
 Toteutussuunnitelma
(Kohteen tausta ja tarve; Tavoitteet; Kohderyhmä; Toteutustapa; Tuotokset ja tulokset;
Hankkeen riskit; Aikataulu; Raportointi; Muuta)
 Kustannusarvio
(valuutta, jossa kustannukset esitetään; kustannukset (palkat ja palkkiot, palveluiden ostot,
tarvikkeiden ja laitteiden ostot, matkakustannukset, majoituskustannukset, muut
kustannukset); Kustannusten muodostuminen; Palkattoman työn määrä)
 Rahoitussuunnitelma
(rahoitussuunnitelma (KSS:ltä haettava avustus, oma rahoitus, muu rahoitus); Muualta
saatu rahoitus samaan hankkeeseen/kohteeseen ja rahoittaja; Muut vireillä olevat
avustushakemukset samaan kohteeseen)
 Liitteet
Sivistysseura voi tarvittaessa pyytää hakijalta lisätietoja hakemuksesta.

Avustusten myöntäminen ja maksaminen
Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä n. kolmessa kuukaudessa, minkä jälkeen hakijoille
lähetetään päätös hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen jo toteutettuihin hankkeisiin.
Sivistysseura voi tiedottaa myöntämistään avustuksista myös verkkosivuillaan ja Karjalan Heimo lehdessä.
Avustukset maksetaan päätöksen mukaisesti hakijan pankkitilille. Mikäli hakijalla ei ole pankkitiliä
Suomessa, maksamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Selvitys avustuksen käytöstä
Avustuksen saajan tulee antaa Karjalan Sivistysseuralle kirjallinen selvitys avustuksen käytöstä ja
hankkeen etenemisestä päätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä ja siinä ilmoitetulla
tavalla. Pitkäkestoisessa hankkeessa voidaan edellyttää myös väliraportointia.

Tietosuoja
Lähettäessään avustushakemuksen hakijat luovuttavat itseään koskevia tietoja, joista muodostuu
Karjalan Sivistysseuralle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä,
tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät
henkilötietolakiin. Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi

