Toiminta-avustus monikulttuurisille yhdistyksille ja maahanmuuttajayhdistyksille
Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunta myöntää vuonna 2019 toiminta-avustusta Pohjanmaalla,
Keski-Pohjanmaalla

ja/tai

Etelä-Pohjanmaalla

toimiville

monikulttuurisille

yhdistyksille

ja

maahanmuuttajayhdistyksille. Hakijana voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten yhdistykset, myös
valtakunnallisten järjestöjen paikalliset yhteisöt/osastot. Kannustamme pieniä yhdistyksiä hakemaan
avustusta.

Toiminta-avustusta myönnetään tapahtumaan tai toimintaan. Toiminnan tulee keskittyä vähintään yhteen
seuraavasta kolmesta teemasta: 1) maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen 2)
maahanmuuttajanaisten tasa-arvon vahvistaminen 3) monikulttuuristen nuorten tukeminen.
Vahvuudeksi katsotaan, jos toiminnan tavoitteena on edistää eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta.
Tapahtuma tai toiminta pitää järjestää yhdessä toisen toimijan kanssa. Kyseinen yhteistyökumppani voi
olla esimerkiksi kunta, toinen yhdistys tai järjestö, oppilaitos jne.

Toiminta-avustuksen hakuaika on 15.4.-5.5.2019. Tapahtuma tai toiminta pitää järjestää 1.12.2019
mennessä. Toiminta-avustusta myönnetään enintään 1000 € / yhdistys.

Hakemusten on oltava perillä Pohjanmaan ELY-keskuksessa 5.5.2019 klo 16 mennessä. Neuvottelukunta
ilmoittaa päätöksensä toiminta-avustuksen myöntämisestä viimeistään 17.5.2019. Toiminta-avustusta ei
myönnetä, mikäli yhdistys ei ole ilmoittanut hakemuksessa yhteistyökumppania, jonka kanssa tapahtuma
tai toiminta järjestetään. Päätöksestä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti sähköpostitse.

Tapahtuman / toiminnan jälkeen yhdistys kirjoittaa toimintakertomuksen Pohjanmaan ELY-keskukseen.
Tämän jälkeen toiminta-avustus maksetaan yhdistyksen ilmoittamalle pankkitilille.

Toiminta-avustusta haetaan lomakkeella:
Hakulomake. Pohjanmaan alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan toiminta-avustus 2019.
Toimintakertomus kirjoitetaan lomakkeella:
Toimintakertomuslomake. Toimintakertomus Pohjanmaan alueellisen etnisten suhteiden
neuvottelukunnalle toiminta-avustuksen käytöstä.
Lomakkeet lähetetään Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon joko sähköpostilla tai tavallisessa postissa.
Osoite on: Pohjanmaan ELY-keskus Kirjaamo, PL 131, 65101 Vaasa
TAI kirjaamo.pohjanmaa@ely-keskus.fi.
Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään pyydetään kirjoittamaan ETNO/Toiminta-avustus 2019.

Verksamhetsbidrag till mångkulturella föreningar och invandrarföreningar
Delegationen för etniska relationer i Österbotten beviljar år 2019 verksamhetsbidrag till mångkulturella
föreningar och invandrarföreningar som är verksamma i Österbotten, Mellersta Österbotten och/eller Södra
Österbotten. Sökandena kan vara registrerade sammanslutningar, såsom föreningar, också riksomfattande
organisationers lokala sammanslutningar /avdelningar. Vi uppmuntrar små föreningar att ansöka om
bidrag.

Verksamhetsbidraget beviljas för evenemang eller verksamhet. Verksamheten måste fokuseras minst
på ett av följande tre teman: 1) att främja invandrarnas delaktighet 2) att stärka invandrarkvinnornas
jämställdhet 3) att stöda mångkulturella ungdomar.
Som styrka anses, om målsättningen med verksamheten är att främja växelverkan mellan olika
befolkningsgrupper. Evenemanget eller verksamheten bör ordnas tillsammans med en annan aktör. Den
ifrågavarande samarbetsparten kan vara till exempel en kommun, en annan förening eller organisation,
läroanstalt osv.

Ansökningstiden för verksamhetsbidraget är 15.4-5.5.2019. Evenemanget eller verksamheten bör ordnas
senast 1.12.2019. Verksamhetsbidrag beviljas högst 1000 € / förening.

Ansökningarna bör vara framme vid NTM-centralen i Österbotten senast 5.5.2019 kl. 16. Delegationen
meddelar om sitt beslut om beviljandet av verksamhetsbidraget senast 17.5.2019. Verksamhetsbidraget
beviljas inte, om föreningen inte i ansökan har meddelat den samarbetspart med vilken evenemanget eller
verksamheten ordnas. Meddelande om beslutet ges skriftligen per e-post till sökandena.

Efter evenemanget / verksamheten skriver föreningen en verksamhetsberättelse till NTM-centralen i
Österbotten. Därefter betalas verksamhetsbidraget till det bankkonto som föreningen meddelat.

Verksamhetsbidraget ansökes om med blankett.
Ansökningsblankett. Verksamhetsbidrag av den regionala delegationen för etniska relationer i Österbotten
år 2019.
Verksamhetsberättelsen skrivs på blankett:
Blankett för verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse till den regionala delegationen för etniska
relationer i Österbotten om användningen av verksamhetsbidraget.

Blanketterna skickas till registratorskontoret vid NTM-centralen i Österbotten antingen per e-post eller som
vanlig post.
Adressen är: NTM-centralen i Österbotten, Registratorskontoret, PB 131, 65101 Vasa
ELLER registratur.osterbotten@ntm-centralen.fi
På kuvertet eller på e-postens rubrikfält ber vi er skriva ETNO/Verksamhetsbidrag 2019.

Kysy neuvoa hakemuksen täyttämisessä tai pyydä lisätietoja toiminta-avustuksesta.

Maarit Ojala, maarit.ojala@ely-keskus.fi, 0295 020 938
Emine Ehrström, emine.ehrstrom@ely-keskus.fi, 0295 028 684

För råd med att fylla i ansökan eller för tilläggsuppgifter om verksamhetsbidraget, kontakta:

Maarit Ojala, maarit.ojala@ntm-centralen.fi, 0295 020 938
Emine Ehrström, emine.ehrstrom@ntm-centralen.fi, 0295 028 684

