S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n apurahat haettavana
S. ja A. Bovalliuksen säätiön sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä
itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja.
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on pieksämäkeläinen, vuonna 1905 perustettu säätiö, joka
toteuttaa tarkoitustaan mm. tarjoamalla ammatillista erityisopetusta ja tuottamalla sitä
tukevia palveluita osittain omistamassaan Ammattiopisto Spesia Oy:ssä. Säätiö huolehtii
myös metsä- ja kiinteistöomaisuudestaan turvaten siten säätiön toiminnan. Lisäksi säätiö
jakaa apurahoja tarkoitustaan toteuttaviin kohteisiin.

Vuoden 2022 apurahahaku on 23.9.–18.10.
Yleiset hakuehdot
•

Apurahoja voidaan myöntää suomalaisille yksityishenkilöille, työryhmille ja
yleishyödyllisille yhteisöille.

•

Apurahoja voidaan myöntää kuluihin, jotka syntyvät apurahan myöntämisen jälkeen.

•

Katso tarkemmat hakuehdot seuraavalta sivulta.

Hakuohje
•

Apurahaa haetaan sähköisessä verkkopalvelussa.
Linkki palveluun: bovallius.apurahat.net

•

Hakuaika päättyy tiistaina 18.10. klo 16.00.

Lisätiedot S. ja A. Bovalliuksen säätiöstä ja apurahasta
www.bovallius.fi
tai
Mia Sarpolahti,
toimitusjohtaja
mia.sarpolahti@bovallius.fi
p. 040 635 3532
10.-14.10.2022
Tiina Viita-aho
johdon sihteeri
tiina.viita-aho@bovallius.fi
p. 044 711 4400

Apurahat yleishyödyllisille yhteisöille/organisaatioille
Yleishyödyllisille yhteisöille/organisaatioille haussa olevat apurahat on tarkoitettu:
•

kohderyhmän toisen asteen opintoihin pääsemistä edistävien pedagogisten ratkaisujen
kehittämiseen

•

ammatillisen erityisopetuksen, työelämän ja vapaa-ajan ohjauksen yhteistyön kehittämiseen

•

kohderyhmälle suunnatun materiaalin, palvelun tai tapahtuman tuottamiseen

•

kohderyhmän harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen tai

•

kohderyhmän osallisuutta lisääviin hankkeisiin.

Apuraha on kaksivuotinen; sen käyttöaika on v. 2023–2024. Apurahan käytöstä raportoidaan erillisen
ohjeistuksen mukaisesti. Yhteisöille myönnettävät apurahat ovat 5 000–25 000 euron suuruisia.

Apurahat yksityishenkilöille ja työryhmille
Yksityishenkilöille ja työryhmille haussa olevat apurahat on tarkoitettu:
•

säätiön tarkoitusta toteuttavan gradu-/väitöskirjatasoisen tutkimustyön mahdollistamiseen

•

kohderyhmälle suunnatun materiaalin, palvelun tai tapahtuman tuottamiseen

•

Ammattiopisto Spesian opiskelijoiden / kohderyhmän urheilu- ja harrastustoiminnan
kertaluonteiseen mahdollistamiseen tai

•

ammatillisten erityisopiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden / kohderyhmän
kansainvälisyyden lisäämiseen.

Apuraha on yksivuotinen; sen käyttöaika on v. 2023. Apurahan käytöstä raportoidaan erillisen
ohjeistuksen mukaisesti. Työryhmille myönnettävät apurahat ovat 1 000–10 000 euron suuruisia ja
yksityishenkilöille myönnettävät apurahat ovat 500–8 000 euron suuruisia.

Päätöksenteko, julkistaminen ja maksatus
Apurahojen saajista päättää säätiön hallitus. Hallitus käyttää tarvittaessa asiantuntijoita hakemusten
arviointiin. Apurahan saajat julkistetaan säätiön www-sivuilla ja niistä ilmoitetaan apurahansaajille
kirjeitse viimeistään 31.1.2023. Saajat ilmoitetaan myös Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (MELA)
siten kuin lainsäädäntö edellyttää.
Yksivuotisesta apurahasta maksetaan puolet myöntämisen ja puolet loppuraportin hyväksymisen
jälkeen. Kaksivuotisesta apurahasta maksetaan 1/3 myöntämisen, 1/3 väliraportin hyväksymisen ja
1/3 loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Raportointiohje on sähköisessä verkkopalvelussa.

