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ANSÖKAN 
ÅRLIGT KULTURUNDERSTÖD FÖR 2023 
LÄROANSTALTER FÖR GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING 

Sökanden 
Sammanslutningens officiella namn FO-nummer Registreringsdag 

Sökandens officiella postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefon E-postadress 

Hemort Antalet undertecknare enligt sammanslutningens stadgor 

1 2 
Införd i förskottsuppbördsregistret 

Ja Nej 
Webbsida Medlemmar med Esbo som hemort 

Kontonummer i IBAN-format 

Kontaktperson 

Telefon E-postadress 

E-postadress för frågor om ansökan om understöd och delgivningsadress 

Styrelsens ordförande 

Telefon E-postadress 

Kassör 

Telefon E-postadress 

Revisorn 

Telefon E-postadress 

Konstform (möjligt att välja flera) 

Arkitektur Bildkonst Handarbete Mediekonst 

Musik Ordkonst Cirkuskonst Dans 

Teaterkonst 
Verksamhetsområde (möjligt att välja flera) 

Stor-Esboviken Stor-Köklax Stor-Alberga Stor-Mattby 

Stor-Hagalund Gamla Esbo Norra Esbo 
Har sökanden beviljats årsunderstöd, verksamhetsunderstöd eller allmänt understöd av Esbo stad för innevarande år? 

Nej Ja. Om ja, understödets belopp, euro 

Understöd som ansöks (välj ett) 

Årligt understöd för läroanstalt inom grundläggande
konstundervisning som får lagstadgad statsandel. 

Årligt understöd för annan läroanstalt inom
grundläggande konstundervisning. 

Belopp som söks, euro 
Interna poster, t.ex. hyres- och städkostnader, meddelas inte. 



 

Föregående års (2021) verksamhet 
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Antalet studerande inom grundläggande konstundervisning på verksamhetsställen i Esbo 31.12.2021 Antal undervisningstimmar (hela året) 

Antal ordnade publiktillställningar, på plats Antal besökare på publiktillställningarna, på plats 

Antal ordnade publiktillställningar, på distans Antal besökare på publiktillställningarna, på distans 

Räkenskapsperiodens resultat, euro Eget kapital, euro 

Antal anställda sammanlagt varav lärare på heltid varav administrativ personal 

Utredning om andra understöd och stöd som erhållits och sökts för samma ändamål (grundläggande konstundervisning) 

Utredning om andra understöd och stöd som erhållits och sökts (annan konstfrämjande verksamhet) 

Stadens lokaler som sökanden förfogar över 

Nej Ja, Storområde, 

Stor-Esboviken Stor-Köklax Stor-Alberga Stor-Mattby 

Stor-Hagalund Gamla Esbo Norra Esbo 
Lokalens namn, adress och antal kvadratmeter som används. 

Nästa års (2023) verksamhet 
Uppskattning av antalet studerande inom grundläggande konstundervisning på verksamhetsställen i Esbo Antal undervisningstimmar 

Verksamhetens mål för nästa år, högst tre 
Mål 1 

Mål 2 

Mål 3 

Hur kommer nästa års verksamhet att förverkliga Esbo stads strategiska riktlinjer och tyngdpunkter? 

Hurdant samarbete gör ni med Esbo stad? 

Hur samarbetar ni med andra läroanstalter inom grundläggande konstundervisning samt med organisationer och företag? 



 

Plan för medelanskaffningen för nästa år 
Med medelanskaffning avses understöd från olika håll, biljettintäkter, försäljningsintäkter, medlemsavgifter osv. 
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Bilagor till ansökan 

Verksamhetsplan och budget för 2023. 

Verksamhetsplan och budget för 2022. 

Den fastställda verksamhetsberättelsen för 2021, bokslutet och revisions- eller verksamhetsgransknings 
berättelsen, den specificerade balansräkningen, resultaträkningen på kontonivå och huvudboken. 

Stadgor och ett dokument som bestyrker organisationens gällande namnteckningsrättigheter. 

Utdrag ur föreningsregistret. 

Läroplan som Esbo stad för sin del fastställt eller godkänt. 

Ansökan om understöd ska senast vara hos Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD 
(besöksadress Brogatan 11, 3 vån.) 16.5.2022 kl. 15.45. 
Blanketten kan också skickas per e-post till kirjaamo@espoo.fi. Vid behov kan sekretessbelagd e-post skickas till registraturen 
via securemail.espoo.fi. 
Också ansökningar som skickas per e-post eller lämnas in på en servicepunkt ska lämnas in inom ovan nämnda tidsfrister. 
Mer information: espoo.fi/kulturunderstod 

Underskrift (Obs! Om sökanden är en sammanslutning, ska den som undertecknar ansökan ha rätt att teckna sammanslutningens namn. 

Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga. 

Jag tillåter att mitt namn publiceras i anslutning till ärendet på stadens webbplats och i kulturenhetens publikationer.  
Ja Nej 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 

Personbeteckning 

Eventuell andra undertecknare och namnförtydligande 

Personbeteckning 

https://securemail.espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
https://espoo.fi/kulturunderstod
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