Erityisavustukset yhteisöille koronan vaikutusten
vähentämiseen
Hakuilmoitus
Hakuaika:
30.11.2021 - 21.12.2021
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.
Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen
ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?
Avustukset on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille koronapandemian
vaikutusten vähentämiseen ja taiteilijoiden työllistämiseen. Avustuksia voivat
hakea rekisteröidyt yhdistykset, osuuskunnat, yritykset, yksityiset
elinkeinonharjoittajat ja säätiöt.

Kuka päättää?
Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset
tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?
Avustus on tarkoitettu yhteisöjen toiminnan vahvistamiseen ja toimintaa
kehittäviin hankkeisiin. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.
Myönnettävä avustus on vähintään 20 000 euroa. Avustusta ei myönnetä
yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. Avustus voi kattaa
hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista 100 %. Avustuksen käyttöaika on
vuosi 2022.
Avustusta voidaan myöntää esim.




taiteilijoita työllistäviin hankkeisiin tai kokeiluihin
COVID -19-pandemian aiheuttamien muutosten jälkeiseen toiminnan
vakauttamiseen
yhteisön osaamisen vahvistamiseen




kansainvälisen toiminnan edistämiseen
myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.

Avustukset ovat Euroopan komission asetuksen (EU) Nro 1407/2013
säätelemää de minimis -tukea. EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de
minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden
aikana. Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja
ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de
minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja
kahden edellisen verovuoden ajalla.

Millä perusteella?
Avustuksen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen
vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten vertailussa käytetään kolmea
arviointiperustetta tarkentavine apukysymyksineen. Kaikkien kohtien ei tarvitse
toteutua. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia. Päätöksenteossa otetaan
huomioon myös hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä
oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen
kohtelu.

Hankkeen laatu






Onko hankesuunnitelma laadukas ja sen tavoitteet kiinnostavia?
Millaisia ideoita ja toimintatapoja hanke tarjoaa taiteen kentälle,
taiteilijoille ja yleisölle?
Ovatko yhteisön työntekijät tai hankkeen toteuttajat ammattilaisia?
Miten realistinen hanke on toteutustavoiltaan?
Maksaako yhteisö palkkaa tai palkkiota alan reilujen palkkiokäytäntöjen
mukaan?

Hankkeen vaikuttavuus





Miten hanke työllistää taiteilijoita joko suoraan tai välillisesti?
Millainen on hankkeen laajuus alueellisesti, valtakunnallisesti tai
kansainvälisesti?
Millaisia yhteistyökumppaneita hankkeessa on?
Miten saavutettavuus toteutuu?

Hankkeen talousarvio





Miten yhteisön talous on hoidettu aiempina vuosina?
Miten realistinen hankkeen talousarvio on?
Onko haettu avustussumma suhteessa hankkeen laajuuteen?
Millainen on avustuksen tarve suhteessa yhteisön taloudelliseen
tilanteeseen?

Erityisehdot






Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon muiden tahojen
myöntämät avustukset.
Avustuksen saajan tulee käyttää avustus myöntövuoden aikana. Uutta
avustusta ei myönnetä, jos aiemmin samaan tarkoitukseen myönnetty
avustus on käyttämättä.
Avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä talousselvitys
avustuksen käytöstä.
Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta hyväksyy vuoden
2021 neljännen lisätalousarvion.

Mitä liitteisiin?




Pakollisena liitteenä yhteisön allekirjoituksin vahvistettu tilinpäätös
edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase). Liitettä ei vaadita
yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta ellei kirjanpitolain 1a ja 4b § sitä
edellytä.
Voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi
kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö.
Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Avustusta ei voida myöntää, jos



hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa
viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu
hakuajan päättymiseen mennessä.



hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan
mennessä aiemmista Taiken myöntämistä avustuksista.

Päätöksiin sovelletaan lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen
edistämiskeskuksesta sekä valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia
(434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on
tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Hakeminen
Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa
Kirjautumiseen käytetään Suomi.fi-tunnistusta.
Ohjeita verkkoasiointiin
Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä
Taiken asiakaspalveluun.
Ohjeita hakijalle

Tieto päätöksestä
Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä 31.3.2022 loppuun
mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista
myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän
on ilmoittanut hakemuksessa.

Lisätiedot
Asiakaspalvelu p. 0295 330 700, asiakaspalvelu@taike.fi

