Rahoitushakuja


Koneen säätiö hakuaika 1.-30.9.

http://www.koneensaatio.fi/apurahat/tukimuodot/
Taiteen ja kulttuurin apurahoja voivat hakea taiteen ja kulttuurin ammattilaiset. Apurahaa voi hakea
yksittäinen ihminen, työryhmä, yhteisö tai instituutio. Kun hakijana on työryhmä, on ryhmän valittava
keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka tekee hakemuksen.
Mihin
Myönnämme apurahoja myös taiteen ja kulttuurin alan hankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä yleisesti
taiteelliseen työskentelyyn, vaan ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen. Koneen Säätiön taiteen
ja kulttuurin apurahoja ei myönnetä opintoihin.
Tuen kohteena voivat olla myös hankkeet, joissa tieteen ja taiteen näkökulmat kohtaavat.



OLVI-säätiö hakuaika päättyy 30.9.

http://www.olvisaatio.fi/web/olvisaatio/29;jsessionid=5d49002cbfd527a8b86abd290c60
OLVI-säätiön sääntöjen mukaisesti säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja
lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan, vähävaraisten
lahjakkaiden nuorten opintoihin, kotiseututyöhön sekä kala- ja maatalouden kehittämiseen.



Suomen kulttuurirahasto hakuaika 1.-31.10.

http://skr.fi/fi/apurahat/haettavat-apurahat/keskusrahasto-haku-1-3110
Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen
aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu
väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain
rajoitetusti.



Opetus- ja Kulttuuriministeriö valtakunnalliset näyttämötaidejärjestöt haku päättyy 15.10.

http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_valtakunnallisille_nayttamot
aidejarjestoille?lang=fi
Valtionavustus on tarkoitettu kulttuuripoliittiseen toimintaan järjestöille ja muille valtakunnallisesti
toimiville alan yhteisöille, jotka edistävät suomalaista näyttämötaiteen ammattitoimintaa, tutkimusta,
koulutusta ja harrastamista.
Avustusta myönnetään vain oikeustoimikelpoisille yhteisöille, ei yksityishenkilöille.



Lisäksi on Taiteen edistämiskeskuksen apurahat, joiden haku on yleensä näin syksyllä. Tänä
vuonna apurahat ovat haettavissa sähköisesti. Vuoden 2016 valtakunnallisten kohdeapurahojen

sekä alueiden työskentely- ja kohdeapurahojen hakuaika on 1.10.–6.11.2015. Hakemuksen tulee
olla perillä 6. marraskuuta klo 16. http://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/682923



Ylä-Savon säätiö hakuajat marraskuun ja huhtikuun loppuun mennessä

http://www.ylasavonsaatio.fi/?Apurahat%26nbsp%3B
Säätiö jakaa apurahoja kaksi kertaa vuodessa.



Kansan Sivistysrahasto hakuaika marras-joulukuussa

http://www.sivistysrahasto.fi/apuraha
Jakaa apurahoja yleisrahastosta ja maakuntarahastoista.
Kansan Sivistysrahaston yleisrahaston lisäksi apurahoja jakaa yli 80 säätiössä toimivaa rahastoa. Tässä
esittelemme rahastot ja niiden toimintaperiaatteet seuraavassa järjestyksessä:
Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.
Ensisijaisesti maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa hankkeita.
Kansan Sivistysrahastolla on 15 maakuntarahastoa. Maakuntarahastoa hallinnoi rahaston hoitokunta,
yhteyshenkilönä toimii rahaston asiamies.



Samuel Huberin taidesäätiö hakuaika 1.-31.12.

http://www.hubersaatio.fi/fi/hakuohjeet.php
Samuel Huberin Taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat
nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Tukea annetaan
kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.
Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai
opiskelijatöitä. Apurahat ovat kohdeapurahoja, eli hakemus on kohdennettava tiettyyn produktioon.Vain
yksi hakemus per produktio. Huom! Yhtiöille ja yrityksille ei voida myöntää apurahoja.

