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Koronaexit – erityisavustus taide- ja kulttuurialan
elinkeinon harjoittajille ja ammattimaisesti
toimiville yhteisöille / toinen hakukierros
Erityisavustus on jatkoa touko-kesäkuussa 2021 avoinna olleelle ensimmäiselle
hakukierrokselle. Avustus on tarkoitettu Nokialla rekisteröidyille ammattimaisesti
toimiville taide- ja kulttuuriyhteisöille, elinkeinonharjoittajille ja yrityksille. Avustusta
käytetään yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustus on kertaluonteinen
ja sitä on mahdollista hakea koronapandemian aiheuttamassa häiriötilanteessa
ammattimaisen toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja muotoiluun sekä sen
ylläpitämiseen.
Avustuksen hakuaika
Toinen hakukierros on avoinna 17.9. – 31.10.2021, vapaa-aikajaosto päättää
avustuksista kokouksessaan 17.11.2021. Avustus on käytettävissä 31.3.2022 saakka.
Avustusmääräraha
Avustuksiin käytetään yhteensä 15 000 euroa, joka koostuu koronatilanteen vuoksi
säästyneistä valtuuston hyväksymistä kulttuuripalvelujen määrärahoista. Haettavan
avustuksen suuruus on maksimissaan 5 000 €. Avustuksen käyttäminen ei edellytä
omarahoitusosuutta. Kohtuulliset pääsymaksut ovat mahdollisia, mikäli niitä on peritty
ko. toimintaan aiemmin.
Hakukelpoiset yhteisöt
Avustusta voivat hakea Nokialla rekisteröidyt ammattimaisesti toimivat taide- ja
kulttuuriyhteisöt, elinkeinonharjoittajat ja yritykset. Hakijana voivat olla myös
työryhmien yksittäiset ammatinharjoittajat yksin ja yhdessä.
Hakemusten arviointiperusteet
Toiminta lisää kaupunkilaisten aktiivisuutta, elämyksellisyyttä ja hyvinvointia sekä
monipuolistaa kaupungin kulttuuripalveluiden omaa palvelutarjontaa. Hakemuksia
arvioitaessa nousevat esiin erityisesti seuraavat kriteerit:
• Arviointikriteerejä ovat taiteellinen laatu, saavutettavuus ja saatavuus,
osallisuus ja osallistuminen sekä toiminnallinen laatu ja toteutus.
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•

Toiminta edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:
o ammattitaiteilijoiden ja ammattimaisesti toimivien yhteisöjen
työtilaisuuksien mahdollistaminen
o rajoitusten/turvallisuussuositusten mukaisten uusien toimintamuotojen
kehittäminen
o digitaalisten ja etänä koettavan taide- ja kulttuuripalveluiden
kehittäminen
Avustusta ei myönnetä opinnäytetöihin ja julkaisuihin, kilpailuihin ja juhliin,
uskonnollisiin ja puoluepoliittisiin tilaisuuksiin, suljettuihin tilaisuuksiin,
opintotoimintaan tai Nokian ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan.
Avustukset ovat harkinnanvaraisia.
Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella
Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella määräaikaan mennessä.
Avustuksen käytön raportointi
Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys kuukauden sisällä avustetun toiminnan
päätyttyä tai viimeistään 15.4.2022. Ohjeet raportointia ja toiminnan viestintää
koskien ilmoitetaan avustuksen saajille.
Lisätietoja:
vapaa-aikajohtaja Asta Engström, asta.engstrom@nokiankaupunki.fi, p. 040 77 99 068
kulttuurikoordinaattori Pia Keltti, pia.keltti@nokiankaupunki.fi, p. 040 133 4101

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia

