
Årsklocka för bidrag

Januari
KulturÖsterbotten - projektbidrag för regionala projekt

Februari
- Konstsamfundet - bidrag för bl.a. kulturverksamhet, musik och teater. 

Särskilt prioriteras barn- och ungdomsverksamhet och förnyelse inom 
föreningslivet. 

- Aktiastiftelserna/Sparbanksstiftelserna - understöd för bl.a. 
kulturaktiviteter, hembygdsarbete, barn, unga och idrott. 

- Harry Schaumans Stiftelse - bidrag för vetenskap, utbildning och kultur 
på svenska i Österbotten.

 
Mars
- Waldemar von Frenckells stiftelse - kulturella gärningar och 

socialt inriktad verksamhet.
- William Thurings stiftelse - bidrag till allmännyttiga ändamål bl.a. barn- 

och ungdomsverksamhet, hembygdsverksamhet,teater och musik.
- Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond - befrämja kulturella 

strävanden. 
 
April
- Svenska kulturfonden - bidrag för föreningshusrenovering (för planering 

och konditionsgranskning samt arbetskostnader för fackmän)
- FSU - produktions- och marknadsföringsstöd för amatörteatrar
- Svenska Teaterföreningen i Finland - bidrag för teater/-grupper 

September
- Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne - bidrag för aktiviteter riktade till 

barn och ungdomar
- Konstsamfundet - bidrag för aktiviteter och kulturella strävanden i hela 

Svenskfinland, barn- och ungdomsverksamhet samt förnyelse inom 
föreningslivet

- Svensk-Österbottniska Samfundet - bidrag för verksamhet som främjar 
svensk kultur, vetenskap, litteratur och konst i svenska Österbotten

- Finlands Hembygdsförbund - renoveringsbidrag för föreningshus
- Svenska kulturfonden - bidrag för föreningshusrenovering (för planering 

och konditionsgranskning samt arbetskostnader för fackmän)



- Kulturfonden för Sverige och Finland - aktivitetsbidrag för att förmedla 
och utveckla ländernas samarbete och förbindelser vad det gäller kulturliv 
och språk

Oktober
- Centret för konstfrämjande - bidrag för barnkultur, kulturverksamhet 
m.m.

November
- Svenska kulturfonden - verksamhets- och projektbidrag för föreningar
- FSU - produktions- och marknadsföringsstöd för amatörteatrar

December
- Regionförvaltningsverket - Understöd för lokal, regelbunden 
hobbyverksamhet för barn och unga 

Fortlöpande ansökan
- Svenska Folkskolans Vänner -  projektbidrag för bildning eller kultur på 

svenska.
- Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse - understöd för litterär 

och kulturell verksamhet som främjar det finlandssvenska kulturlivet, 
främst i form av projektverksamhet.

- Aktion Österbotten - utvecklingsprojekt. 
- Svenska kulturfonden - “Kultur tillsammans”, för växelverkan och möten 

där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna 
varandras kulturer.

 
Alla aktuella bidrag listas på www.fyrk.fi.


