VARUSTAMOSÄÄTIÖ

Hakuohje
Yleistä
Apurahojen hakuaika on jatkuva. Säätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista, ja myönnetyistä
apurahoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakijalle ja niistä tiedotetaan säätiön kotisivuilla.
Säätiön asiamies antaa tarvittaessa lisätietoja: asiamies@varustamosaatio.fi.

Hakulomakkeen täyttö
1. Hakija: Tiedot apurahan hakijasta.
2. Haettavan apurahan suuruus: Apurahan kokonaissumma ilmoitetaan "Yhteensä" -kohdassa.
Mikäli kyseessä on monivuotinen hanke, hakemuksessa ilmoitetaan yhden vuoden apuraha ja
kustannukset sekä "Yhteensä" -kohdassa ko. vuoden kokonaiskustannukset. Monivuotisen hankkeen
kokonaiskustannukset ja vuosittainen erittely ilmoitetaan kohdassa "Monivuotinen hanke - Yhteensä".
3. Apurahan käyttötarkoitus: Haettavan apurahan tarkoitus yksilöidään lomakkeen vasemmalle
puolelle. Lisäksi lomakkeen oikealle puolelle tulee kirjoittaa lyhyt kuvaus hankkeesta. Näin toimitaan
myös monivuotisten hankkeiden osalta, esimerkiksi työsuunnitelman muodossa. Lisätietoja voi
tarvittaessa lisätä liitteeksi.
4. Hakemuksen ala: Ilmoitetaan hankkeen ala.
5. Hankkeen muu rahoitus: Ilmoitetaan hankkeen muut rahoittajat sekä tahot, joilta on haettu tai
aiotaan hakea rahoitusta. Status -sarakkeessa ilmoitetaan, onko avustus myönnetty, apurahaa on haettu
tai aiotaan hakea.
6. Mahdolliset suosittelijat: Tässä kohdassa voi ilmoittaa hankkeen kannalta tärkeitä henkilöitä.
Pääosa stipendeistä myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille vuodeksi kerrallaan. Tietokonehankintoihin apurahoja ei yleensä myönnetä.
Stipendeinä haettu summa on verovapaa nettosumma. Laki verotusmenettelystä edellyttää säätiötä
tekemään ilmoituksen maksetuista, vähintään 1.000 euron stipendeistä siitä huolimatta, että stipendit
ovat valtion taitelija-apurahan määrään (16.120,00 euroa) verovapaita.
Myönnetyistä apurahoista tiedotetaan hakijoille ilman aiheetonta viivytystä ja samalla annetaan
tarvittaessa selkeät ohjeet apurahan saajille siitä, miten apurahaan liittyvään työn edistymisestä on
raportoitava. Mikäli apurahan maksaminen voidaan keskeyttää tai maksettu apuraha voidaan periä
takaisin, ilmoitetaan tästä viimeistään apurahan myöntämistä koskevassa ilmoituksessa. Samalla
ilmoitetaan perusteet, joiden nojalla keskeytys tai takaisinperintä on mahdollinen.
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Hakulomakkeen lähettäminen
Hakulomakkeen voi lähettää postitse tai sähköpostitse. Mikäli haluat palauttaa lomakkeen postitse,
tulosta lomake sen täytettyäsi ja osoita se Varustamosäätiölle.
Postiosoite:
Jutta Seppänen
c/o Meriaura Oy
Linnankatu 88, 20100 Turku
Lomakkeen liitteineen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen:
asiamies@varustamosaatio.fi
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