
 

 
 

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät 
European Heritage Days 

 

Hankehaku: European Heritage Days Stories 
Avustusten myöntämismenettely 

 
 
Oletko järjestämässä kulttuuriympäristöön tai kulttuuriperintöön liittyvää projektia, jonka haluaisit 
jakaa muun Euroopan kanssa? Siinä tapauksessa haluaisimme kuulla tarinasi! Sinun tarvitsee 
vain täyttää hakulomake verkossa. Tarinat julkaistaan European Heritage Days -ohjelman 
verkkosivuilla, ja loppusuoralle pääsevät osallistumiskelpoiset toimijat kutsutaan hakemaan jopa 
10 000 euron apurahaa toimintakeskeisen yhteisöllisen projektin rahoittamiseksi. 
 
MIKÄ ON EUROPEAN HERITAGE DAYS STORIES -HANKEHAKU 
 
Tarkoituksena on tunnistaa ja tehostaa Euroopan kulttuuriympäristö- ja kulttuuriperintöyhteisöjen 
tekemän työn eurooppalaista ulottuvuutta.  
 
Tavoitteena on  
 

• kannustaa ihmisiä osallistumaan eurooppalaiseen kulttuuriperintöön ja vahvistaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta Euroopan yhteiseen alueeseen   

• kerätä tarinoita/kertomuksia, jotka valottavat sitä, miten yhteisöt tulkitsevat eurooppalaista 
näkökulmaa paikallisesta kulttuuriympäristöstä  

• tunnistaa ja edistää yhteisöjen kulttuuriympäristötyötä eurooppalaisten arvojen mukaisesti ja 
pitkäjänteisen yhteistyön näkökulmasta 

• palkita yhteisöjä ponnisteluista 

• motivoida ja kannustaa yhteisöjä osallistumaan Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin. 
 
KUKA VOI JÄTTÄÄ HAKEMUKSEN 
 

• Euroopan kulttuuriympäristöpäivien järjestäjät Euroopan kulttuuriyleissopimuksen 50 
allekirjoittajamaasta (mukaan lukien Suomi), jotka ovat järjestäneet vähintään yhden Euroopan 
kulttuuriympäristöpäivien tapahtuman viimeisten kolmen vuoden aikana (eli 2017–2019) 

• Euroopan unionin Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkinnon voittajat 

• Euroopan kulttuuriperintötunnus -kohteet 
 
HAKEMINEN 
 
Voit jättää hakemuksen lähettämällä tarinan verkkolomakkeella, joka on avoinna 12.2.–
20.3.2020. Lisätietoa löytyy European Heritage Days Stories -verkkosivustolta. 
 
Huomaathan, että tarinoiden on oltava englanninkielisiä. 
 
Yksityiskohtaiset tiedot avustusten myöntämismenettelystä, ml. kelpoisuuskriteerit, 
esivalintaperusteet ja loppuvaiheen valintaperusteet, löytyvät verkkosivulta: 
www.europeanheritagedays.com/Story  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018
http://www.europeanheritageawards.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en
http://www.europeanheritagedays.com/Story
http://www.europeanheritagedays.com/Story
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TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT 
 
European Heritage Days Stories -hankehaku on kaksivaiheinen,  
sisältäen tarinahakuvaiheen ja avustuksen myöntämismenettelyn. 
 
12.2.2020: Hankehaku alkaa  
 
Tarinoita voidaan lähettää kilpailuun verkkolomakkeella, joka löytyy European Heritage Days -
ohjelman portaalista.  
 
20.3.2020: Tarinoiden lähettämisen takaraja  
 
21.3.–18.4.2020: Esivalintakomitea arvioi tarinat 
 
22.4.2020: 20 parhaan tarinan kirjoittajat kutsutaan jättämään yksityiskohtainen avustushakemus, 
joka sisältää hanke-ehdotuksen ja budjetin. 
 
13.5.2020: Avustushakemusten jättämisen takaraja 
 
15.5.–15.6.2020: Arviointikomitea arvioi avustushakemukset 
 
Eurooppalainen tuomaristo, joka ottaa huomioon yksityiskohtaiset hanke-ehdotukset ja budjetit 
sekä valinta- ja myöntämisperusteet, kokoontuu 15.5.–15.6.2020 valitsemaan vähintään 10 
eurooppalaista tarinaa, joille voidaan myöntää avustusta. 
 
1.7.2020: Lopullinen hanke-ehdotusten valinta  
 
Valitut tarinat, jotka on nimetty avustuksen saajiksi, ilmoitetaan 1.7.2020 mennessä.  
 
Kaikki avustuksen saaneet hankkeet julkaistaan European Heritage Days -ohjelman 
uutiskirjeessä ja portaalissa sekä sosiaalisen median kanavissa.  
 
Hanketoiminta tulee aloittaa 15.7.–31.12.2020 ja saattaa päätökseen  
maaliskuun 2021 loppuun mennessä.  
 
 
 
Tämä esite on tarkoitettu ainoastaan alustavaksi oppaaksi,  
eikä sillä ole oikeudellista arvoa. 
 
Kattavat European Heritage Days Stories -hankehakua koskevat lakiehdot löytyvät 
verkkosivuiltamme: www.europeanheritagedays.com/Story 

http://www.europeanheritagedays.com/Story
http://www.europeanheritagedays.com/Story
http://www.europeanheritagedays.com/
http://www.europeanheritagedays.com/Story

