
KULTTUURILAUTAKUNNAN PÄÄTÖS __ /__ 20__ § ___ 

Tarkastettu __ /__ 20__     Hyväksytty__ /__ 20__ 

Menokohta __________ EUR ______________ 

Kulttuurilautakunnalle 
Hakemus: maakuntataiteilijan avustus

1. Tiedot hakijasta
Taiteilijan nimi

Taiteilijan julkiset some-kanavat

Osoite Postinumer

Puhelin Sähköposti

Kotisivu Pankkiyhte

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta on aiemmin myöntänyt minulle avustuk

Myöntämisvuosi         Myönnetyn avustuksen suuruus 

2. Maakuntataiteilijan avustuksen lisäksi haen ja/tai saa

     € 

3. Tietoja avustuskohteesta
Taiteenala 

Työsuunnitelman tiivistelmä (liitä hakemukseen yksityiskohtainen työsuunnite

Toteuttamisajankohta 

   /       20 – /  20 

Miten maakunnan suomenkielisen väestön osallistaminen toteutuu taidetoimi

Avustuskohde toteutuu seuraavissa Pohjanmaan maakunnan kunnissa*:

*Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Kaskinen, Kristiinankaupun
Uusikaarlepyy, Pedersöre, Pie
o Postitoimipaikka 

osoite 

ys IBAN-muodossa 

sen seuraavaan tarkoitukseen 

    € 

n tähän kohteeseen tukea muualta yhteensä

lma talousarvioineen) 

nnassa? 

ki, Närpiö, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Vaasa, Mustasaari, Vöyri,
tarsaari, Luoto ja Kruunupyy.



Postiosoite: Pohjanmaan liitto, kirjaamo 
PL 174,  65101 Vaasa 

4. Talousarvio (erittele kohteen kustannukset ja kerro, miten aiot kattaa ne)
Erittely Summa 

€ 

€ 

 € 

 € 

€ 

€ 

Menot  
Palkat ja palkkiot 
Raaka-aineet, tarvikkeet, tekniikka 
Tiedotus, markkinointi 
Tila- ym. muut vuokrat 
Matkat ja kuljetukset 
Muut kustannukset, mitkä? 
Menot yhteensä 

€ 

Erittely Summa Rahoitussuunnitelma
Yksityinen rahoitus yhteensä € 

€ 

€ 

€ 

- Oma rahoitus

- Osanottomaksut yms.

- Avustukset rahastoilta ja säätiöiltä

- Sponsorit, lahjoitukset yms. € 

Valtion rahoitus yhteensä  € 

Kunnallinen rahoitus yhteensä  € 

€ - Maakuntataiteilijan avustus
- Kuntien ja muiden kuntayhtymien 

avustukset  € 

Rahoitus yhteensä € 

5. Liitteet

Työsuunnitelma ja talousarvio

Muut liitteet, mitkä?

6. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

Sitoudun toteuttamaan avustuskohteen hakemuksess
avustuskohteen toteutumisesta. 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys  

Toimita hakemus siten, että se on perillä Pohjanmaan lii
Käyntiosoite: Hietasaarenkatu 6 B 
Vaasa 

a ilmoitettujen tietojen mukaisesti sekä antam

tossa viimeistään hakuajan päättymispäivänä k
 kirjaamo@obotnia.fi
www.obotnia.fi 

aan kulttuurilautakunnalle selvityksen 

lo 16.

th
Yliviivaus
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