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Svenska kulturfondens bidragsformer 
• Bidrag med ansökningstid i september i Västnyland. 

 
• Winbergs Nyländska skärgårdsfond - fiske, ungdomens 

utbildningsbehov och svenska kulturella strävanden i den nyländska 
skärgården. 
 

• Henrik Nysténs testamentsfond - Utbildning och jordbruk i 
Västnyland. 
 

• Ansök i november: Verksamhetsbidrag och/eller projektbidrag 

• Övriga bidrag: kulturfonden.fi/stipendierochbidrag/ 

• Utesluter inte varandra! 
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Självfinansieringsandel för EU-projekt 
• Bidrag för projekt inom utbildning, konst och kultur som har beviljats EU-

finansiering 

• Projekten ska ha tydlig anknytning till det svenska i Finland 

• Fri ansökningstid 

• Upp till 60 000 € 

• Max 30 % av projektets totalbudget 

• Exempel på förverkligade projekt de senaste åren: 
 
• Västnyländska Kultursamfundet för projektet kulturbrickan -kulturfostran i 

västnyländska kulturmiljöer. 25 000 € /100 000 € (25% Kulturfonden 50% 
Pomoväst). 
 

• Karis Ungdomsförening för att förbättra tillgängligheten genom ny teknik i Borgkila. 
9000 € / 18 000€ (Kulturfonden 50% /Pomoväst 50%) 
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Bidrag via Fastighetsstiftelsen 

• Fastighetsstiftelsen fördelar 5% av Kulturfondens årliga utdelningsmedel. 

• Verkar i nära samarbete med Kulturfondens övriga verksamhet. 

• Stöder kultur- och utbildningsfastigheter i Svenskfinland och på 
språköarna. 

• Äger fastigheter som behövs för att uppfylla syftet. 
• Hemslöjdsgården, Kristinestad 
• Pro Artibus utrymmen 
• Svenska Gården i Hyvinge och Lahtis 

• Fri ansökningstid 

• Exempel på givna bidrag: Fokus (Karis), Victoriakvarteret (Helsingfors), 

Wasa Teater 
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Renovering av föreningshus 

• Renoveringsbidrag för föreningshus 
• Ansökningsperiod årligen i april och september 

• Åtgärder (ca 178 000 € / 2021) 

• Planering och konditionsgranskningar (ca 74 000 € / 2021) 

 

• Tips kring ansökningar och bidrag: 
• Skriv ansökan med omsorg (”bra planering är halva jobbet”).  

• Tänk på projektets helhetsfinansiering -> bred finansieringsbas. 

• Ha en långsiktig plan. 

• Budgeterat 300 000 € för 2022. 
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Kontakt: 

• Ombudsman i Nyland, Matts Blomqvist, 050-5923795 
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