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KULTTUURITUKI 
Soumeksi 

Göteborgin kulttuurielämän pitää olla monipuolista ja korkealaatuista, sanoo Göteborgin 
kulttuurilautakunta. Tämän vuoksi taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäville 
toiminnoille ja hankkeille annetaan taloudellista tukea. Ennen kaikkea yleisölle suunnatut 
toiminnat ja hankkeet Göteborgissa voivat saada rahaa kulttuurilautakunnalta.  

Taideprojektit, esitykset, konsertit tai festivaalit voivat saada tukea. Taiteilijat voivat 
myös hakea stipendejä tai ateljeetukea. Kirjailijoille on erityiset apurahat. 

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa 
www.goteborg.se/kulturstod  

Kulttuuritukihakemukset tehdään kotisivun verkkopalvelun kautta. Kysymyksiä voidaan 
lähettää sähköpostitse ruotsin, englannin tai suomen kielellä. Sähköpostiosoite on 
kulturstod@kultur.goteborg.se.  

www.facebook.com/goteborgkulturstod   

Kulttuurituki, Göteborgin kaupungin kulttuurihallinto, Östra Hamngatan 16, 411 09 
Göteborg 

Toimintatuki 
Vakiintuneimmat vapaat ryhmät ja kulttuuritoiminnat saavat toimintatukea. Tukea 
myönnetään vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan.  

Toimintatukea saavat työskentelevät taiteellisesti pitkällä aikavälillä Göteborgissa. 
Toiminnan on oltava korkealaatuista ja tärkeää sen kohderyhmille. Tukea voidaan myös 
myöntää kulttuuripoliittisesti erityisen arvokkaiksi katsotuille kulttuuritoiminnoille 
Göteborgin kaupungissa.  

Säännöt: 

Tukea annetaan ainoastaan ammattimaisille kulttuurin harjoittajille ja toiminnoille, jotka 
muodostavat resurssikeskuksen jollakin taiteen alalla. Toiminnan on normaalisti katettava 
koko kalenterivuosi.  

Projektituki  
Projektituessa ei ole kiinteitä summia ja sitä jaetaan kaksi kertaa vuodessa.  

Projektitukea voidaan hakea taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäville hankkeille 
Göteborgissa. 

Säännöt: 

Tukea voidaan hakea taiteellisen teoksen tuottamiseen, mihin sisältyy suunnittelu, 
valmistelu ja toteutus sekä sen esittäminen yleisölle esimerkiksi näyttelyn, näytännön tai 
konsertin muodossa Göteborgissa. Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen 
määrätyn ajan kuluessa.  

http://www.goteborg.se/kulturstod
http://www.facebook.com/goteborgkulturstod
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Vain organisaatiot voivat saada projektitukea. Organisaatiolla tarkoitetaan aatteellista tai 
taloudellista yhdistystä, säätiötä, yksityistä firmaa tai yhtiötä. 

Projektituki Pronto  
Projektituki Pronto on jaossa neljä kertaa vuodessa ja sitä voi saada enintään 40 000 kr 
per hanke.  

Projektituki Pronto on haettavissa lyhyellä varoitusajalla Göteborgissa toteutettaviin 
taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäviin hankkeisiin. 

Säännöt: 

Tukea voidaan hakea taiteellisen teoksen tuottamiseen, mihin sisältyy suunnittelu, 
valmistelu ja toteutus sekä sen esittäminen yleisölle esimerkiksi näyttelyn, näytännön tai 
konsertin muodossa Göteborgissa. Hanke on toteutettava ja saatettava päätökseen 
määrätyn ajan kuluessa.  

Vain organisaatiot voivat saada projektitukea. Organisaatiolla tarkoitetaan aatteellista tai 
taloudellista yhdistystä, säätiötä, yksityistä firmaa tai yhtiötä. 

Kehitystuki 
Kehitystuella ei ole kiinteää summaa ja sitä jaetaan 1-2 kertaa vuodessa.  

Hae kehitystukea hankkeisiin, jotka kannustavat taiteellista tai kulttuurillista kehitystä ja 
luovat laadullista tai rakenteellista muutosta. 

Tuen hakeminen:  

Tukea voidaan myöntää kaikille ilmaisumuodoille ja esimerkiksi fokuksen ollessa 
menetelmän, formaatin, strategian, ammattitaidon, konseptin tai vastaavan 
kehittämisessä.  

Kehitystuki tilitetään hallinnolle, mutta se ei aseta mitään vaatimuksia esittämisestä 
yleisölle. 

Vain organisaatiot voivat saada projektitukea. Organisaatiolla tarkoitamme aatteellista tai 
taloudellista yhdistystä, säätiötä, yksityistä firmaa tai yhtiötä. 

Ateljeetuki 
Ateljeetukea maksetaan kerran vuodessa. Summa jaetaan tasan hyväksyttyjen 
taiteilijoiden kesken.  

Ateljeetukea voidaan hakea ateljeen vuokra-avustuksena ammattimaiseen taiteelliseen 
toimintaan Göteborgissa.  

Säännöt: 

Hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulukoulutus taiteessa, 
taidekäsityössä tai valokuvauksessa, joka on saatettu päätökseen enintään kolme vuotta 
ennen hakemusta. Tukea voidaan myöntää myös sellaiselle, jolla on vähintään kolmen 
vuoden dokumentoitu kokemus erillisnäyttelystä vakiintuneissa näyttelytiloissa, 
työstipendi Taiteilijalautakunnalta tai kokemus julkisesta taiteellisesta koristelutyöstä. 
Tuki on henkilökohtainen ja veronalainen. 
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En snabb slant  
Stipendin suuruus on 2 000 -20 000 kruunua ja sillä on jatkuva hakuaika.  

En snabb slant -stipendiä voi hakea 18-25-vuotias, joka vetää yleisölle tarkoitettua 
kulttuuriprojektia Göteborgissa.  

Säännöt: 

Hakija on henkikirjoilla Göteborgissa.  Hän on iältään 18 - 25 vuotta. Hakemus on 
tehtävä vähintään kuukautta ennen kulttuurihankkeen toteuttamista. Kulttuurihanke on 
esitettävä julkisesti yleisölle.  

Meihin kulttuuritukiyksikössä voi ottaa yhteyttä ja keskustella kanssamme hankkeen 
tukimahdollisuuksista. 

Kirjailijastipendit 
Kirjailijoilla on mahdollisuus saada erityinen 50 000 kruunun stipendi Göteborgin 
kulttuurilautakunnalta.  

Kirjailijastipendiä voi hakea sellainen, joka kirjoittaa ruotsinkielisiä romaaneja, novelleja, 
dramatiikkaa, lyriikkaa tai kääntää kaunokirjallisia teoksia.  Hakijan on pitänyt julkaista 
tai kääntää vähintään yksi kaunokirjallinen teos viimeisten viiden vuoden aikana.  

Dramatiikan tekijöiden kohdalla vaaditaan, että hakija on kirjoittanut tai kääntänyt 
vähintään kaksi teosta, jotka on esitetty tai lähetetty ammattimaisessa yhteydessä 
viimeisten viiden vuoden aikana.  

Säännöt: 

Hakijan on oltava henkikirjoilla ja hänen taiteellisen toimintansa on tapahduttava 
Göteborgissa. Hänellä tulee olla taiteellinen koulutus tai hän on harjoittanut 
dokumentoitua ja ammattimaista, korkealaatuista taiteellista toimintaa vähintään kolmen 
vuoden ajan. Hakijasta pitää olla tehty arvosteluja, hän on ollut sopimussuhteessa tai 
edustettuna erilaisissa taiteellisissa yhteyksissä. 

Kulttuuristipendit 
Göteborgin kaupungin 30 000 kruunun kulttuuristipendit jaetaan kerran vuodessa.  

Kulttuuristipendiä voi hakea sellainen, joka on edistänyt Göteborgin kulttuurielämää.  

Säännöt:  

Hakijan on oltava henkikirjoilla ja hänen taiteellisen toimintansa on tapahduttava 
Göteborgissa. Hänellä tulee olla taiteellinen koulutus tai hän on harjoittanut 
dokumentoitua ja ammattimaista, korkealaatuista taiteellista toimintaa vähintään kolmen 
vuoden ajan. Dokumentoitu taiteellinen toiminta tarkoittaa, että hakijasta tehdään/on tehty 
arvosteluja, hän on ollut sopimussuhteessa tai edustettuna eri taiteellisissa yhteyksissä. 

Lasten ja nuorten kulttuurin tasoitusavustus  
Tasoitusavustusta voidaan hakea jatkuvasti vuoden aikana ja sitä myönnetään joko 
tuotantoon tai teokseen kiinteällä paikalla (100 kruunua siellä käyvää lasta kohti, kun 
liput on myyty vähintään 40 kruunulla) tai 50 % myydyn tuotannon hinnasta. 
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Hae tukea taiteellisille teoksille, tuotannoille tai näytännöille Göteborgin kaupungissa 
(siis kunnassa), jotka on tarkoitettu 0–19-vuotiailkle lapsille ja nuorille. 

Tuen hakeminen: 

Tukea voidaan hakea kuvaamalla valmis tuotanto tai teos hakemuksessa.  

Vain organisaatiot voivat saada tasoitusavustusta. Organisaatiolla tarkoitamme aatteellista 
tai taloudellista yhdistystä, säätiötä, yksityistä firmaa tai yhtiötä. 
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