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Anvisning för museernas innovativa projekt 
- för användning av och redogörelse för statsbidrag 

 
Anvisningen gäller endast understöd som beviljats innan 2018 för 
museernas innovativa projekt. 
 

Vad är museernas innovativa bidrag avsedda för? 

Understöd kan beviljas till museer som kommuner, föreningar eller stiftelser driver professionellt 

på heltid. 

Målet med projekten är att stärka museernas samhälleliga genomslagskraft genom att stöda 

lokala nätverk, samarbete mellan museer samt innovativ och nyskapande museiverksamhet 

genom att möjliggöra projekt utanför den grundläggande verksamheten inom årliga 

specialbranscher. Målet är även att hitta nya verksamhetsmodeller och utvecklingsmöjligheter 

som hela museifältet kan utnyttja.  

Användning av bidrag och godkända kostnader  

Understöd få användas under det år det beviljats eller under följande år. Understöden är avsedda 

som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. 

Understöd kan inte användas för att täcka löneutgifter för fast anställda eller för att täcka 

sedvanliga verksamhetsutgifter för museer. Sådana kostnader är bland annat kostnader för normal 

skötsel, dokumentering, restaurering eller konservering av samlingar samt kostnader för 

säkerhets-, skydds- eller räddningsverksamhet. Kostnader för utrustning och inventarier godkänns 

i regel inte. 

Bidragstagarens självfinansiering ska utgöra minst 10 procent av projektets totala kostnader. 

Självfinansieringen kan omfatta till exempel direkta kostnader för projektet, såsom lönekostnader 

eller upphandlingar.  

Administrativa kostnader godkänns i procent. Den procentuella andelen är 10 procent och den 

beräknas på lönekostnader och inköp av tjänster för att projektet ska kunna genomföras. 

Med administrativa kostnader avses: 

 kontorskostnader; såsom kopiering, postning, sedvanliga kontorstillbehör 

 verksamhetslokaler och maskiner som reserverats för projekt- eller 

verksamhetspersonalen samt kostnader som orsakas av apparaterna 

 kostnader för interna möten 
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Det är inte nödvändigt att göra en specifikation över kostnaderna eller lägga fram utdrag ur 

bokföringen eller verifikat vad gäller kostnaderna. 

Med dessa administrativa kostnader är det inte möjligt att täcka självfinansieringsandelen för 

projektet. 

Kontoutredning 
Användningen av statsbidrag ska redovisas för Museiverket. Utredningen ska göras före det datum 

som anges i beslutet. Blanketten för kontoutredning finns på Museiverkets webbplats: 

https://www.museovirasto.fi/sv/understod/innovativa-museiprojekt-vid-professionella-

museer/tiliselvityslomake 

De krävda bilagorna till kontoredogörelsen utgörs av: 

1) En specifikation över de totala kostnaderna för projektet, inkomster och understöd 

(verifikat och verifikatkopior sänds enbart på begäran) 

2) Projektrapport 

Anvisningar för utarbetandet av rapporten 

Rapporten ska innehålla en beskrivning av följande helheter, till exempel genom att fundera på 

svar på frågorna nedan 

En beskrivning av projektet och dess genomförande 

 Bakgrunden och beredningen av projektet, arbetsgrupp/ansvarspersoner för projektet, 

sökande efter samarbetspartner; sammanslutningar/intressentgrupper som deltagit i 

projektet och deras roll i projektet, projektets koppling till strategin för museet eller 

branschen, uppföljning, rapportering och fortsatta åtgärder som gäller projektet 

 En kort beskrivning av projektets utveckling och resultaten 

 Hur löste ni eventuella utmaningar eller problem? Kom ni under projektets gång till insikt 

om något om museet eller dess verksamhet som ni inte förväntade er vid beredningen av 

projektet?  

 Projektresultat och dokumentation av dessa, tillgången till och långvarigt sparande av 

material 

 Målpublik och hur den nås 

Projektets syften och inverkningar 

 På vilket sätt anknöt projektet till museets strategiska mål? Hur uppnåddes målen?  

https://www.museovirasto.fi/sv/understod/innovativa-museiprojekt-vid-professionella-museer/tiliselvityslomake
https://www.museovirasto.fi/sv/understod/innovativa-museiprojekt-vid-professionella-museer/tiliselvityslomake
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 Vilka nyheter omfattar projektet med tanke på ert museums verksamhet och medverkande 

partner? Vilka nyheter för projektet med sig för musei- och kulturbranschen och för 

publiken och kunder? Vilka konsekvenser har projektet för ert museums verksamhet i 

framtiden? På vilket sätt kan projektresultat eller -faser utnyttjas i fortsättningen i ert 

museum? 

 


