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Idétävlingen 2021 - ansökan öppen 8.3-6.4.2021 
 
Idéer önskas först och främst från tre områden med beaktande för kulturvälfärd:  

 Mentalt välmående 

 Förebyggande av ensamhet 

 Funktionsförmåga 
 
Tyngdpunkten i idéerna bör i första hand vara i till seniorer riktade tjänster som befrämjar hälsan och väl måen-
det och som stöder stadens strategi. Verksamheten måste rikta sig till så många människor som möjligt eller 
vara på något annat sätt resultatriktat med hänsyn till målgruppen. 

 
De finansierade verksamheterna måste verkställas före 31.12.2022. Undantagstillståndets krav måste beaktas i 
verksamheten. I ansökan kan man inte ta i beaktande grundverksamhet som ingår i sökandens verksamhets-
plan. Anläggnings- och redskapsanskaffningar kan stödas bara i samband med tjänster. Åbo stadsstyrelse be-
slutar i maj om fördelningen av medlen på basis av förslaget från styrgruppen för välfärd.  
 

Helhetsbedömningens synvinklar 
 

A Nödvändiga villkoren (alla måste uppfyllas) 
 

1. Förslagsgivaren är en allmännyttig förening, organisation eller stiftelse eller en enhet som hörs till Åbo 
stadskoncern. 

2. Idéen stöder förverkligandet av Åbo stads strategi och uppfyller fondens regler.  
3. Idéen är inte förslagsgivarens basverksamhet eller sysselsättning som annars finansieras av Åbo stad. 

 

B Övriga synvinklar  
 

4. Enlighet med stadens strategi 
5. Effektiviteten på målgruppens välbefinnande och hälsa 
6. Innovativiteten 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 

 

Anvisningar för sökande 
 

 Logga in på sidorna lomakkeet.turku.fi. Registrera dig först om du ännu inte har användarkoder. 

 Välj om du representerar en förening eller inte.  

 Om du ansöker som en Åbo stadskoncerns aktör, välj ”Företag” i rullgardinsmenyn.  

 Mata in FO-numret för den organisation du representerar. 

 Mata inte din egen personbeteckning. 

 Välj ”Sök uppgifter”. 

 Du behöver INTE svara på bakgrundsfrågorna. 

 Välj ”Idétävling 2021 för kulturellt välbefinnande” från ”Frågor som hänvisar till det bidrag som söks”. 

 Välj ”Fortsätt till blanketten”. 

 Fyll i blanketten och sänd den senast 6.4.2021.  
 
 

Tilläggsuppgifter: Laura Luukkonen laura.luukkonen(at)turku.fi 

https://lomakkeet.turku.fi/avoimet

