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BJÖRKQVIST-RAHASTON HAKUOHJEET
Kuka voi hakea
Henkilö, jolla on päättötodistus Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen
oppilaitoksesta tai,
henkilö jonka hakukohde liittyy Kangasalaan.

Milloin ja miten haetaan
Hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa.
Sähköinen hakulomake löytyy hakuaikana osoitteesta: kangasala.fi/kulttuurija-vapaa-aika/avustukset/kulttuuri/bjorkqvistin-rahaston-stipendit-jaapurahat/

Mihin apurahoja ja opiskelustipendejä myönnetään
a) Tieteelliseen tutkimukseen. Jakoperusteina ovat tutkimuksen merkittävyys,
tutkimustyön edistyminen, tutkimussuunnitelman laatu ja suositukset.
b) Taiteelliseen toimintaan. Jakoperusteina ovat ensisijaisesti hakukohteen
merkittävyys ja taiteellinen taso. Myös sen paikalliseen vaikuttavuuteen
kiinnitetään huomiota apurahoja jaettaessa.
c) Korkea-asteen opiskelusta aiheutuvaan erityistarpeeseen. (stipendit)
Jakoperusteena on ensisijaisesti hyvä opintomenestys. Laitehankintoihin
myönnettävät stipendit ovat harkinnanvaraisia riippuen laitteesta ja sen
käyttötarkoituksesta.
Stipendejä ja apurahoja jaettaessa huomioidaan hakijan samaan
tarkoitukseen saadut muut apurahat ja stipendit.
Stipendin ja apurahan hakijalla tulee olla selkeä ja perusteltu
käyttötarve apuraha- tai stipendihakemukselleen!
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Mihin apurahoja ja stipendejä ei myönnetä
a)
b)
c)
d)

Yleisiin asumiskustannuksiin
Perustutkinto-opintojen opiskelukuluihin
Voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan
Avustavan työvoiman palkkakustannuksiin ja päivärahaan (vain
poikkeustapauksissa)
e) tutkimusapurahana henkilölle, joka toimii päätoimisena tutkijana (vain
poikkeustapauksissa)

Kuinka suurta apurahaa voi hakea
Tieteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemiseen myönnettävien apurahojen
suuruus on pääsääntöisesti 5 000 - 10 000 euroa. Korkea-asteen opiskeluun
myönnettävien stipendien suuruus on enintään 2 000 euroa.

Kuka hakemukset arvioi
Kangasalan kaupungin stipendilautakunta, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:
vuorineuvos Kari Neilimo, puheenjohtaja
emeritaprofessori Marja-Leena Piitulainen,
MMM Erkki Isokangas,
arkkitehti Ritva Lahtinen, sekä
kaupunginhallituksen jäsen Teija Kulmala

Milloin saa päätöksen ja milloin avustus maksetaan
Päätös lähetetään hakijoille tammikuun aikana sähköpostitse.
Apurahat ja stipendit jaetaan 5.2. pidettävässä juhlatilaisuudessa.
Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille jakotilaisuuden jälkeen.

Hakemukseen tarvittavat liitteet
Tieteelliseen toimintaan apurahaa haettaessa pakolliset liitteet ovat:





Rahoitussuunnitelma
Työ/-tuotantosuunnitelma
Jäljennös Kangasalan tai jonkin muun peruskoulun tai toiseen asteen
päättötodistuksesta
CV/Ansioluettelo
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Taiteelliseen toimintaan apurahaa haettaessa pakolliset liitteet ovat:





Rahoitussuunnitelma
Työ/-tuotantosuunnitelma
Jäljennös Kangasalan tai jonkin muun peruskoulun tai toiseen asteen
päättötodistuksesta
CV/Ansioluettelo

Opiskelustipendiä haettaessa pakolliset liitteet ovat:





Rahoitussuunnitelma
Jäljennös Kangasalan tai jonkin muun peruskoulun tai toiseen asteen
päättötodistuksesta
Ote opintosuoritusrekisteristä
CV

Suositukset
Mahdolliset suositukset toimitetaan suoraan suosittelijalta
stipendilautakunnalle joko postitse tai kulttuuripalvelut@kangasala.fi
Huom! Hakemuksen mukana tulleita, tai hakijan itse lähettämiä suosituksia ei
hyväksytä.

Käyttöselvitykset
Apurahojen ja stipendien käytöstä on annettava stipendilautakunnalle selvitys
viimeistään vuoden kuluttua apurahan tai stipendin saamisesta.
Selvitys ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/kulttuuri/bjorkqvistin-rahastonstipendit-ja-apurahat/

Lisätietoa:

Rahaston säännöt ja jakokriteerit: kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/avustukset/kulttuuri/bjorkqvistin-rahaston-stipendit-ja-apurahat/
Kangasalan kulttuuripalvelut, kulttuuripalvelut@kangasala.fi
p. 044 481 3020.

