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Tili anordnare av grundläggande konstundervisning 
med statsandel per undervisningstimme

ANSÖKNINGSMEDDELANDE/STATSUNDERSTÖD FÖR GRUNDLÄGGANDE 
KONSTUNDERVISNING SOM FÄR STATSANDEL PER UNDERVISNINGSTIMME ÄR 2019

Författningsgrund
■ I statsbudgeten för är 2019 finns ett anslag för statsunderstöd (specialun- 

derstöd) enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksam- 
het (1705/2009) tili läroanstalter som fär statsandel per undervisnings
timme.

■ Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).
■ Statsrädets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverk

samhet (1766/2009).
■ Statsunderstödslagen (688/2001).
■ Lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstun

dervisning.

Anslag för statsunderstöd Av anslag i statens budget för är 2019 utlyser Utbildningsstyrelsen ett statsun
derstöd (specialunderstöd) för utveckling av den grundläggande konstundervis- 
ningen med statsandel per undervisningstimme. Summan uppgärtill högst 
700 000 euro.

Statsunderstödets syfte Avsikten med anslaget är att mängsidigt främja säväl utvecklandet av den
grundläggande konstundervisningen som innovativ verksamhet som syftar tili 
att förbättra dess resultat och kvalitet. Ett specifikt mäl är att utveckla den 
grundläggande konstundervisningen pedagogiskt. Den grundläggande konstun
dervisningen ska utvecklas utgäende frän läroplansgrunderna sä att uppställda 
mäl förstärks.

Utvecklingsarbetet ka n ocksä s ke i samarbete med and ra läroanstalter eller som 
internationellt samarbete. Särskilt önskvärda är pedagogiska utvecklingsprojekt 
som är gemensamma för flera utbildningsanordnare.

Statsunderstöd som beviljas som specialunderstöd fär inte användas för organi- 
sationens basverksamhet, t.ex. för uppgörande av läroplan. Understödstagaren 
ska följa statsunderstödsbeslutets villkoroch avgränsningar.

I statsunderstöd beviljas högst 80 % av projektets t ota la kostnader, och sökan- 
dens egen betalningsandel är därmed minst 20 %.

Behörighet att söka Statsunderstödet ka n sökas av de anordnare av grundläggande konstundervisning
som har rätt tili statsandel per undervisningstimme.
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Omedelbara förutsättningar för att fä stöd
■ Sökanden har tillständ att ordna grundläggande konstundervisning som fär 

statsandel per undervisningstimme.
■ Ansökan har lämnats in inom utsatt tid och är gjord pä ansökningsblanket- 

ten enligt bilagan.
■ Projektet utvecklar verksamheten vid en läroanstalt som fär statsandel för 

grundläggande konstundervisning per undervisningstimme i enlighet med 
grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen.

■ Projektets kostnader hänför sig tili eleverna och personalen vid läroanstal- 
ten som beviljas statsandel för grundläggande konstundervisning per under
visningstimme.

■ Det är fräga om ett tidsbestämt och avgränsat utvecklingsprojekt.
■ Projektets kostnader hänför sig tili utgifter som är nödvändiga och rimliga 

med ta n ke pä verksamheten som understödet söks för.
■ Den sökande har skickat in redovisning för projekt som har finansierats är 

2017.

Allmänna mäl Mälet är att utveckla den grundläggande konstundervisningen pedagogiskt. Den
grundläggande konstundervisningen ska utvecklas utgäende frän läroplansgrun- 
derna sä att förverkligandet av dess mäl främjas.

Mäl, tyngdpunkter och urvalsgrunder för ansökningsgruppen

Mäl
■ Att förstärka utvecklingsarbetet av den grundläggande konstundervisningen 

i musik och dans vid musikläroanstaltema och den grundläggande konstun
dervisningen vid läroanstalterna inom de övriga konstomrädena och därige- 
nom förbättra den grundläggande konstundervisningen resultat och kvali- 
tet.

■ Att utveckla pedagogiken och etablera mängsidigare undervisningsmetoder 
inom den grundläggande konstundervisningen.

■ Att öka samarbete mellan läroanstalterna vid utvecklandet av pedagogiken.
■ Bland de finansierade projekten fin ns Stora projekt som flera utbildningsan- 

ordnare genomför gemensamt.

Tyngdpunkten ligger pä pedagogisk utveckling.

Urvalsgrunder
■ Projektet främjar pedagogisk utveckling av grundläggande konstundervis

ning med statsandel per undervisningstimme.
■ Projektet utvecklar elevernas aktivitet, lärarkärens pedagogiska kompetens 

eller läroanstaltens verksamhet i övrigt.
■ Projektet utvecklar den grundläggande konstundervisningen som ett sam

arbete mellan flera utbildningsanordnare.
■ Projektresultaten eller de metoder eller material som utvecklas inom pro

jektet ka n spridas tili andra läroanstalter som ger grundläggande konstun
dervisning.

■ Understödet som söks är rimligt i förhällande tili läroanstaltens verksamhet, 
resurser och basfinansiering samt med ta n ke pä projektets innehäll och det 
anslag som ka n fördelas.

■ Antalet projekt per utbildningsanordnare är rimligt i förhällande tili läroan
staltens storlek.

Samarbetsprojekt De projekt som finansieras ka n vara samarbetsprojekt och särskilt prioriteras
pedagogiska projekt som flera utbildningsanordnare genomför gemensamt.
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Ansökningshandlingar

Projekten s ka ha ett tydligt utvecklingsmäl. Samarbetsprojekt ska inte bestä av 
mänga smä projekt under samma projektnamn.

Alla samarbetsprojekt inom den grundläggande konstundervisningen ska koor- 
dineras av en utbildningsanordnare som deltar i projektet. Den utbildningsan- 
ordnare som fungerar som koordinator för projektet ansöker om statsunderstöd 
för hela projektet. Ocksä samarbetspartnerna i ett sa m projekt mäste uppfylla 
villkoren för ansökningsbehörighet. För samarbetspartnerna gäller samma Vili
kö r och förpliktelser som för sökandeorganisationen.

Om innehället i de samarbetsavtal som ingäs inom ett samprojekt ges anvis- 
ningar i Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om statsunderstöd tili sö- 
kande och användare. Anvisningarna fin ns pä Utbildningsstyrelsens vvebbsida 
(Utbildningsstyrelsen -> Finansiering -> Statsunderstöd).

Statsunderstöd beviljas även i detta fall endast grundläggande konstundervis- 
ning med rätt tili statsandel per undervisningstimme.

Ansökan ska innehälla en bilaga med uppgifter om de parter som deltar i pro
jektet och deras andelar i projektet.

Projektkoordinatorn svarar ocksä för projektets rapportering och för redovis- 
ningen för anslagets användning tili Utbildningsstyrelsen. Samarbetspartnerna 
ska föra separat bokföring över projektets kostnader, inkomster och finansie- 
ringsposter. Kostnaderna ska anges i bokföringens huvudbok. Statsandelstaga- 
ren ska göra upp en utredning över hela projektet och bifoga alla parters hu- 
vudböckertill slutredovisningen.

Statsunderstödsansökan görs pä en ansökningsblankett som fäs pä Utbildnings
styrelsens vvebbplats.

Ansökan ska göras i utbildningsanordnarens namn (inte läroanstaltens) och 
den som tecknar under ansökan ska ha namnteckningsrätt för utbildningsan- 
ordnaren.

Tili ansökan ska fogas följande bilagor:
■ Om man ansöker om understöd för ett fortsättningsprojekt, ska en skriftlig 

utredning om projektets genomförande och nuläge och anslagets använd
ning fogas tili ansökan.

■ Vad kostnaderna som ifyllts i budgettabellen bestär av och grunderna för 
hur de har bildats specificeras pä separat bilaga. Specificeringen görs i 
samma ordning som i budgettabellen. För apparaturanskaffningar anges tili 
exempel vad slags och hur mänga apparater som skaffas och vad de olika 
apparaterna beräknas kosta. Övriga kostnadspunkter specificeras och moti- 
veras pä samma sätt.

■ I en separat bilaga ges en utredning om projektpartnernas andelar i pro
jektet men avseende pä verksamheten.

Utbildningsstyrelsen fäster de sökandes uppmärksamhet vid att ansöknings- 
blanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Uppgifterna överflyttas automatiskttill be- 
slutet om statsunderstöd.

Denna anvisning och ansökningsblanketten finns pä Utbildningsstyrelsens 
vvebbplats pä adressen www.oph.fi (-> Finansiering ->Statsunderstöd).
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Ansökningstid Ansökningstiden för statsunderstödet börjar 7.2.2019. Ansökningstiden slutar
17.4.2019 kl. 16.15, da ansökningarna ska vara framme pä Utbildningsstyrelsen. 
Försenade ansökningar behandlas inte.

Beslut om statsunderstöd Beslut om statsunderstöd ges elektroniskt av Utbildningsstyrelsen. Beslutet
skickas tili den officiella e-postadress som sökande bar uppgett i sin ansökan.

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljandet av under- 
stöden före 26.7.2019.

Användningstid Understödet beviljas av anslaget för är 2019. Användningstiden börjar frän da
tum för understödsbeslutet och slutar 31.12.2020. Projektet ska inledas under 
är 2019. Finansieringen kan användas för kostnader som uppstätt efter besluts- 
datumet.

Spridning av projektrapporten

Statsunderstödstagaren ska utan ersättning överläta tili Utbildningsstyrelsen pa- 
rallella dispositionsrättighetertill de material som tillkommit i samband med 
statsunderstödsprojektet samt rätt att ändra materialets innehäll och layout. 
Utbildningsstyrelsen har rätt att sprida materialet i alla spridningsformer och att 
tillverka exemplar av det. Statsunderstödstagaren ansvarar för att den har rätt 
att överläta rättigheterna tili Utbildningsstyrelsen.

Rapporteringen av projektet

En utbildningsanordnare som fätt understödet ska före 31.1.2021 göra en speci- 
ficerad redovisning för understödets användning och en projektrapport tili 
Utbildningsstyrelsen.

Allmänna anvisningar tili sökande och användare av statsunderstöd

Utbildningsstyrelsens allmänna anvisning för ansökan och användning av stats
understöd kan fäs pä Utbildningsstyrelsens webbplats pä adressen 
www.utbildningsstyrelsen.fi -> Finansiering-> Statsunderstöd (balken tili höger).

Ytterligare Information Annan Information om ansökan ges av undervisningsrädet Eija Kauppinen
(tfn 029 533 1090), undervisningsrädet Mikko Flartikainen (tfn 029 533 1058) 
och undervisningsrädet Pamela Granskog, svenskspräkig utbildning (tfn 029 533 
1688).

Undervisningsrädet

Undervisningsrädet

BILAGA Modell för en digital ansökningsblankett
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FÖR KÄNNEDOM Undervisnings- och kulturministeriet 
Finlands Kommunförbund

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry 
Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf 
Suomen konservatorioliitto - Finlands Konservatorieförbund ry 
Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland 
Finlands musikläroinrättningars förbund r.f.
Suomen Nuorisosirkusliitto ry 
Suomen sanataideopetuksen seura ry 
Förbundet för Finlands Dansläroinrättningar STOPP ry 
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
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UPPGIFTER OM SÖKANDEN

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per
undervisningstimme år 2019
Ansökningstid 7.2.2019 kl. 8.00 — 17.4.2019 kl. 16.15

Ansökan kan bearbetas ända till ansökningstidens slut. Ansökningarna behandlas efter ansökningstiden.

Utbildningsanordnare (inte läroanstalt) *

Postadress * Postnummer *Postanstalt *

Sökandens o�ciella e-
postadress *

Företags- och
organisationsnummer *

Kontaktperson *

E-post *
Kontaktpersonens telefonnummer
inkl. riktnummer *

Ägartyp *

Kommun/samkommun, kommunalt ägda bolag, kyrkan

Bolag som drivs på företagsekonomiska grunder Icke-vinstdrivande sammanslutning

Universitet Staten EU:s medlemsländer Länder utanför EU

Kontonummer i IBAN-format *

Bankens BIC/SWIFT-kod *

Landskap *

ANSÖKAN

Utskriftsversion

https://statsunderstod.oph.fi/avustushaku/203/nayta?avustushaku=203&hakemus=undefined&lang=sv&preview=true


PROJEKTINFORMATION

PROJEKTPLAN

Läroanstaltens namn * Kontaktpersonens e-postadress *

Kontaktpersonens telefonnummer
inkl. riktnummer * Adress * Postnummer *

Postanstalt *

Projektets namn *

Projektets språk *

Finska Svenska

Inledandet av projektet

Avslutandet av projektet

Är projektet ett samprojekt? *

Ja Nej

Övriga samarbetspartner och deras roller i projektet 

1000 tecken kvar

Vilka språkgrupper gäller projektets verksamhet? *

Svenska

Finska

Urvalsgrunder ▲

• Projektet främjar pedagogisk utveckling av grundläggande konstundervisning med statsandel per
undervisningstimme.

• Projektet utvecklar elevernas aktivitet, lärarkårens pedagogiska kompetens eller läroanstaltens
verksamhet i övrigt.

Projektets prioritetsordning, om samma sökande har �er än en ansökan



• Projektet utvecklar den grundläggande konstundervisningen som ett samarbete mellan �era
utbildningsanordnare.

• Projektresultaten eller de metoder eller material som utvecklas inom projektet kan spridas till andra
läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning.

• Understödet som söks är rimligt i förhållande till läroanstaltens verksamhet, resurser och bas�nansiering

Fortsätter projektet verksamheten i ett tidigare projekt? *

Ja Nej

Projektets viktigaste mål (högst tre)  *

2000 tecken kvar

Projektets målgrupp (Målgruppen för projektets verksamhet ska speci�ceras. Här anmäls bland annat
antalet elever och lärare inom grundläggande konstundervisning med statsandel per
undervisningstimme vid olika läroanstalter inom projektet.)  *

1000 tecken kvar

Beskrivning av det praktiska genomförandet av projektet och tidtabellen för genomförandet *

2000 tecken kvar

Vilka konkreta resultat vill man uppnå med projektet och hur kommer man att utnyttja dem? *

2000 tecken kvar

Hur informerar man om projektet och vem informeras? *

2000 tecken kvar

Hur sprids projektets resultat? *

2000 tecken kvar

Hur utvärderas resultaten och e�ekterna?  *



Egen �nansiering  €

Understöd som ansöks av Kontrollera

Egen �nansiering-%
Kontrollera

si�rorna

Utbildningsstyrelsens Kontrollera

PROJEKTETS BUDGET

2000 tecken kvar

Kort sammandrag av projektet *

1000 tecken kvar

För statsunderstödets totala kostnader godkänns de omedelbara kostnaderna för projektet, samt för
organisationens andra kostnader, de kostnadsposter, som man direkt enligt upphovsprincipen kan
dokumentera som utgifter för projektet. Endast utgifter som baserar sig på faktiska och förverkligade
kostnader godkänns. Sådana utgifter är t.ex. en del av utbildarens lön, hyreskostnader för arbetsutrymmen i
förhållande till arbetstiden inom projektet och hyreskostnaderna för de lokaler som behövs vid genomförandet
av utbildningen. Kalkylerade och procentuella kostnadsposter, som inte baserar sig omedelbart på kostnader
för projektets faktiska utgifter och som skulle ha uppstått även utan detta projekt, godkänns inte som
kostnader för statsunderstödsprojekt.

Har kostnaderna anmälts inkl. mervärdesskatt? *

Ja Nej

PROJEKTETS BUDGET

Kostnader Förklaring, kort beskrivning Totalt €

Personalkostnader 0

Material, utrustning och varor 0

Anska�ning av apparatur 0

Tjänster 0

Resekostnader 0

Övriga kostnader, vilka 0

Kostnader sammanlagt 0 €

INKOMSTER

Projektets inkomster 0

0 €

ÖVRIG FINANSIERING

EU-program 0

Annan o�entlig �nansiering 0

Annan privat �nansiering (ej egen
�nansiering)

0

Övrig �nansiering sammanlagt 0 €

Finanansieringen totalt 0 €

Den egna �nansieringsandelen (%) ska vara minst 20 %



Utbildningsstyrelsen si�rorna �nansieringsandel (%) si�rorna

1

2

1

2

1

2

Ytterligare information

1500 tecken kvar

UNDERSKRIFTER

Person med namnteckningsrätt *

E-post *

BILAGOR

Om man ansöker om understöd för ett fortsättningsprojekt, ska en skriftlig utredning om projektets
genomförande och nuläge och anslagets användning fogas till ansökan.

Utredning om föregående projekt

Bifoga

Bifoga

Vad kostnaderna som ifyllts i budgettabellen består av och grunderna för hur de har bildats speci�ceras på
separat bilaga. Speci�ceringen görs i samma ordning som i budgettabellen. För apparaturanska�ningar anges
till exempel vad slags och hur många apparater som ska�as och vad de olika apparaterna beräknas kosta.
Övriga kostnadspunkter speci�ceras och motiveras på samma sätt.

Speci�cering av budgeten

Bifoga



1

2

1

2

Bifoga

I en separat bilaga ges en utredning om projektpartnernas andelar i projektet med avseende på verksamheten.

Utredning om projektpartnernas andelar i projektet med avseende på verksamheten

Bifoga

Bifoga

Övrig bilaga som kompletterar ansökan

Övrig bilaga

Bifoga

Bifoga
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