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UNDERSTÖD FÖR FÖRSAMLINGARNAS FÖRSÖKSVERKSAMHET

Kyrkomötet har beviljat 200 000 euro för församlingarnas försöksverksamhet.
Kyrkostyrelsen svarar för utdelningen av understöden. Understödet är avsett för
innovationer som hänför sig till församlingarnas verksamhet, ekonomi och förvaltning.
Det har inte fastställts någon övre gräns när det gäller beloppet för enskilda understöd.
Utifrån ansökningarna görs en helhetsbedömning av i vilken utsträckning understöd
beviljas för de enskilda projekten.

Ansökningskriterier:

1) Sökanden ska vara en församling, kyrklig samfällighet eller kyrklig organisation. En
kyrklig organisation kan ansöka om understöd endast tillsammans med en
församling eller kyrklig samfällighet. Understödet ska riktas till att stödja
församlingarnas/de kyrkliga samfälligheternas försöksverksamhet.
2) Den försöksverksamhet som understöds ska vara en ny typ av lokal, regional eller
riksomfattande innovation som hänför sig till verksamheten, ekonomin eller
förvaltningen.
3) Vid valet prioriteras i första hand projekt som genomförs i samarbete med en eller
flera partner.
4) Prioritet ges åt projekt vars planerade slutresultat kan tillgodogöras i större
utsträckning än på lokal nivå.
5) Av det beviljade understödet kan högst 50 procent användas till
personalkostnader.
6) Användningen av understödet rapporteras till Kyrkostyrelsen.

7) En församling, kyrklig samfällighet eller kyrklig organisation kan få understöd
endast en gång under 2021.

Ansökan om understöd av Kyrkostyrelsen
Det belopp på 200 000 euro som reserverats för församlingarnas försöksverksamhet
delas ut i två omgångar. Den första ansökningsomgången genomförs på våren och
ansökningarna ska lämnas in senast 14.5.2021. Den andra ansökningsomgången sker
på hösten och ansökningarna ska lämnas in senast 24.9.2021. Ansökan görs på den
elektroniska blanketten
https://response.questback.com/kirkontutkimuskeskus/avustus2021kokeilutoiminta. I
höstens understöd läggs tyngdpunkten på diakonala projekt.

Beslut och utbetalning

I maj 2021 delas de första understöden ut för att stöda församlingarnas
försöksverksamhet. Den andra utdelningen sker i oktober 2021. Det beviljade
understödet betalas in på det konto som anges i ansökan.

Mera information: Kanslichefens specialmedarbetare Jari Pulkkinen, 040-688 1467,
jari.a.pulkkinen(at)evl.fi
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