
 

 

Idétävlingens villkor och anvisningar 
 

Idétävlingen 2022 – ansökan öppen 9.5–8.6.2022 

Idéer önskas från tre områden med beaktande av kulturvälfärd: 

• Mentalt välmående 

• Förebyggande av ensamhet 

• Funktionsförmåga och medborgarfärdigheter 

Tyngdpunkten i idéerna bör i första hand vara i till seniorer riktade tjänster som stöder stadens 

strategi och lagstadgade uppgift att främja välfärd och hälsa även efter social- och 

hälsovårdsreformen. Verksamhet som förenar åldersgrupper är möjlig. Vi hoppas att 

genomförandet av verksamheten ligger nära kommuninvånarna i bostadsområdet. Verksamheten 

ska rikta sig till så många människor som möjligt eller vara på något annat sätt resultatriktat med 

hänsyn till målgruppen. Den som genomför idén förbinder sig att rapportera uppföljningsdata. 

De finansierade verksamheterna måste verkställas före 31 december 2023. I ansökan kan man 

inte ta i beaktande grundverksamhet som ingår i sökandens verksamhetsplan.  

Anläggnings- och redskapsanskaffningar kan stödas bara i samband med tjänster. Åbo 

stadsstyrelse beslutar om fördelningen av medlen. 

 

Helhetsbedömningens synvinklar 

 

A Nödvändiga villkor (alla måste uppfyllas) 
1. Förslaggivaren är en allmännyttig förening, organisation eller stiftelse eller en enhet som 

hörs till Åbo stadskoncern.  

2. Idén stöder förverkligandet av Åbo stads strategi och den lagstadgade uppgiften samt 

uppfyller fondens regler. 

3. Idén är inte förslaggivarens basverksamhet eller sysselsättning som annars finansieras av 

Åbo stad. 

B Övriga synvinklar 

4. Enlighet med stadens strategi 

5. Inverkan på målgruppens välbefinnande och hälsa 

6. Innovationen i jämförelse med existerande tjänster och förslaggivarens verksamhet. 

7. Valet av målgruppen och svaret på behoven 

8. Kompetensen för förverkligandet av idén 

9. Nätverket för förverkligandet av idén 

10. Hur realistisk tidtabellen är 

11. Kostnadseffektiviteten 



 

 

Ansökningsanvisningar 
 

• Logga in på webbsidan lomakkeet.turku.fi. Identifiera dig uppe till höger på sidan.  

o I bidragssystemet kan endast de personer uträtta ärenden som har befogenhet att 

uträtta föreningens bidragsärenden. 

o Mer information och anvisningar (på finska): https://www.turku.fi/tunnistautuminen  

• Välj ärendehanteringssätt 

o Egna bidrag – arbetsgrupper/aktörer inom Åbo stadskoncern 

o Fullmaktstagare – föreningar 

▪ I följande skede väljer du ”Uträtta ärenden för en förenings eller ett företags 

räkning” och därefter den förening i vars namn du gör ansökan. 

• Välj fliken ”Sökformulär” uppe på sidan 

• Välj ”Sökandens verksamhetsform” 

• Välj ”Sök uppgifter” 

o Fyll i namn och adress för arbetsgruppen 

• Du behöver INTE svara på bakgrundsfrågorna. 

• Välj ”Idétävling 2022 för kulturellt välbefinnande” från Frågor som hänvisar till det bidrag 

som söks.  

• Välj ”Fortsätt till blanketten”. 

• Fyll i blanketten och skicka in den senast den 8 juni 2022 kl. 12.  

Mer information: Jari Suni jari.suni(at)turku.fi, tfn 040 353 2965 

https://www.turku.fi/tunnistautuminen-kaupungin-avustusten

