ANSÖKNINGSMEDDELANDE 25/2017
25252425/201725/2017
29.8.2017

1 (3)
OPH-1851-2017

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2017
Fritt bildningsarbete
Extra statsunderstöd
Folkhögskolor och sommaruniversitet
1. Bakgrund
1.1. Rättsgrund

• Lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 och 30.12.2014/1411 (14 § ja 16
§)
• Statsunderstödslagen 27.7.2001/688
• Statsbudgeten 2016 (RP 134/2016 rd), moment 29.10.31, Fritt bildningsarbete

1.2. Syftet med statsunderstödet
Understödet är avsett för att underlätta läroanstaltens tillfälliga ekonomiska
svårigheter. Understödet ska användas för att täcka läroanstaltens
driftskostnader.
2. Anslaget för statsunderstöd
Enligt lagen om fritt bildningsarbete kan huvudmannen för en läroanstalt inom
ramen för anslagen i statsbudgeten beviljas understöd i form av kvalitets- och
utvecklingsbidrag, bidrag för studiesedlar och bidrag för strukturutveckling samt
extra understöd för driftskostnaderna.
I statsbudgeten för år 2017 har under moment 29.10.31 (fritt bildningsarbete)
anvisats anslag för extra statsunderstöd för fritt bildningsarbete. I egenskap av
beslutande statsbidragsmyndighet är Utbildningsstyrelsen beredd att som
allmänt statsunderstöd anvisa folkhögskolornas huvudmän 50 000 euro och
sommaruniversitetens huvudmän 50 000 euro, sammanlagt 100 000 euro.
Under behandlingen av statsbudgeten för år 2017 ändrade riksdagen regeringens
budgetförslag så att anslaget under momentet för fritt bildningsarbete höjdes
med 200 000 euro, varav 100 000 euro har anvisats för institutet Suomen
teologinen opisto. Detta understöd på 100 000 euro, som har anvisats under
momentet för extra statsunderstöd i den detaljerade indelningen av
statsbudgeten, kan sökas av institutet i en egen ansökningsgrupp i samband med
utdelningen av extra statsunderstöd till folkhögskolor.
3. Behörighet att söka

Folkhögskolornas och sommaruniversitetens huvudmän.

4. Nödvändiga förutsättningar för att få understöd
1. Ansökan har lämnats in inom utsatt tid.
2. Sökanden är behörig att söka.
3. Ansökan innehåller uppgifter om eventuella extra statsunderstöd som den
sökande fått under åren 2014–2016 och Utbildningsstyrelsen har fått en
utredning över dessa understöd.
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4. Verksamheten genomförs inom understödets användningstid.

5. Urvalsgrunder

Den främsta urvalsgrunden är läroanstaltens behov av ekonomiskt stöd.
Därutöver beaktas utvecklingen av läroanstaltens verksamhet och ekonomi.
Understöd beviljas under högst tre på varandra följande år.

6. Anslagen inom ansökningsgrupperna
ANSÖKNINGSGRUPP 1 a Folkhögskolor
Anslag:
50 000 euro
ANSÖKNINGSGRUPP 1 b Folkhögskolor, Suomen Teologinen opisto
Anslag:
100 000 euro, finansutskottets betänkande FiUB 35/2016 rd
ANSÖKNINGSGRUPP 2 Sommaruniversitet
Anslag:
50 000 euro
7. Ansökningshandlingar

Ansökan om extra statsunderstöd görs på en digital ansökningsblankett i
huvudmannens namn.
Länk till ansökan: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/108/?lang=sv
Läroanstaltens huvudman ska på ansökningsblanketten meddela e-postadressen
för en person med namnteckningsrätt samt organisationens officiella epostadress. Till dessa adresser sänds en länk om den ansökan som lämnats in för
handläggning.
Bilagor till ansökan:
1. Resultaträkning och balansräkning för föregående räkenskapsperiod jämte
bilagor
2. Verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsperiod
3. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod
4. Läroanstaltens verksamhetsplan och budget för år 2017
5. Den senaste tillgängliga resultaträkningen/balansräkningen för år 2017
6. Beskrivning av läroanstaltens verksamhetsutveckling under de senaste fem
åren (gärna i grafisk form)
7. Blanketten för uppgifter om ekonomin (ifylld enligt anvisningarna) både i
fråga om läroanstaltens upprätthållare och läroanstalten.
Ansökningsblanketten innehåller en länk till ekonomiblanketten.

8. Ansökningstid
Ansökan öppnas 29.8.2017. Den digitala ansökan om understöd ska lämnas in till
Utbildningsstyrelsen senast 28.9.2017 kl. 16.15.
Utbildningsstyrelsen utlyser de extra statsunderstöden för år 2017 och strävar
efter att fatta beslut om dem senast 30.11.2017.
9. Användningstid
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Understödet beviljas av anslaget för 2017. Användningstiden börjar 1.1.2017 och
slutar 31.12.2017.
10. Mer information
•

Frågor om innehållet i ansökan:
undervisningsrådet Heikki Sederlöf (tfn 029 533 1422), heikki.sederlof@oph.fi
specialsakkunnig Sonja Hyvönen (tfn 029 533 1072), sonja.hyvonen@oph.fi

•

Praktiska och tekniska frågor: statsunderstod@oph.fi
assistent Leena Aikio-Einiö (tfn 029 533 1040), leena.aikio-einio@oph.fi

Undervisningsråd

Heikki Sederlöf

