
 

 

 

Puls-projektien maksatus-, raportointi- ja tili-
tysohje 

1. Projektin muutokset 

 

Tuki voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvailtuun toimintaan.  

 

Hakemukseen sisältyneestä ohjelmistosta voidaan muuttaa enintään 1/3 ilman Poh-

joismaisen kulttuurirahaston ennakkohyväksyntää, kunhan ohjelmisto täyttää senkin 

jälkeen puls-kriteerit. Jos enemmän kuin 1/3 konserteista muuttuu, muutoksiin on 

saatava rahaston hyväksyntä.  

 

Kaikki ohjelmistomuutokset on lähetettävä osoitteeseen puls@norden.org, jotta 

rahasto voi dokumentoida puls-panostuksen konsertit ja artistit.   

 

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektista virallisesti 

vastaava taho tai projektinjohtaja vaihtuu.  

 

2. Erityisehdot 

 

Tukeenne liittyy erityisehtoja, jotka ilmenevät myöntämispäätöksestä. Tuen maksa-

tus on mahdollista vasta erityisehtojen täytyttyä.  

 

3. Maksatus 

 

Tuki maksetaan Omalta sivulta tehtävien maksatuspyyntöjen perusteella. Voitte 

hakea koko summan maksatusta sen jälkeen, kun olette saaneet myöntämispää-

töksen ja täyttäneet tuen ehdot. Muistakaa käyttää samaa käyttäjätunnusta kuin 

hakiessanne. Maksatusta on haettava ennen ensimmäisen konsertin järjestämistä.  

Linkki omalle sivulle: https://projekt.nordiskkulturfond.org/ 

 

4. Vuosiarvioinnit ja puls-ohjelman jatkuminen 

 

Kun haette tukea uudistetulle musiikkiohjelmistolle vuosiksi 2018 ja 2019, teidän on 

samalla arvioitava siihenastista puls-työtänne. Saatte rahastolta arviointilomakkeen 

ja uuden hakulomakkeen, jotka on palautettava rahaston ilmoittamaan määräaikaan 

mennessä (arviolta keväällä 2018 ja keväällä 2019). 

 

5. Välitilitys 

 

Teidän on toimitettava puls-projektistanne vuosittain välitilitys rahaston hyväksyttä-

väksi. Tilitys on lähetettävä viimeistään kolme kuukautta viimeisen puls-konsertin 

jälkeen.  

 

Jos tilitys ei ole Tanskan kruunuina (DKK), ilmoittakaa valuutta ja käyttämänne va-

luuttakurssi.  

 

Tilityksessä on oltava projektinjohtajan omakätinen allekirjoitus. 

 

6. Loppuraportointi ja tilitys 

 

Teidän on laadittava puls-projektinne loputtua loppuraportti ja viimeistä tukierää 

koskeva tilitys. Ne on lähetettävä Omalta sivulta viimeistään kolmen kuukauden 

kuluessa projektin päättymispäivästä.  
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Tilitystä koskevat samat valuutta-, kurssi- ja allekirjoitusvaatimukset kuin välitilitystä. 

 

Huom. Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava 

Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat valita projekteja satunnaisesti tilin-

tarkastukseen viiden vuoden ajan loppuraportoinnin jälkeen. Tilityksen liitteitä on siis 

säilytettävä viisi vuotta projektikauden päättymisestä. 

 

7. Yli 200 000 Tanskan kruunun vuotuisen tuen tilintarkastusvaatimus 

 

Jos puls-projektille on myönnetty yli 200 000 Tanskan kruunua vuodessa, hyväksy-

tyn tilintarkastajan on tarkastettava ja vahvistettava projektin tilitys.  

 

Projektinne tilintarkastajan tulee lukea rahaston verkkosivuilta löytyvä tilintarkas-

tusohje.  

  

8. Takaisinperintävaatimus 

 

Jos tuki on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi 

pienentää tukea tai vaatia koko tuen takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia takaisin-

maksua myös, mikäli projektinjohtaja ylittää loppuraportin ja (tilintarkastajan vahvis-

taman) tilityksen toimitusajan. 

 

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa yli-

jäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta pro-

jektin kokonaisrahoituksesta. 

 

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään. 

 

9. Puls-ohjelman mainitseminen 

 

Kaikkien konserttien sekä niiden julkistamisen ja esittelyn yhteydessä on käytettävä 

puls-logoa. Logo löytyy verkkosivuilta, joilla on myös käyttöä koskevat ohjeet.  

 

Kehotamme tuensaajia jakamaan puls-toiminnastaan tietoa Facebookin puls-

sivulla: https://www.facebook.com/pulsnordiclivemusic/. 

 

 

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto 

Ved Stranden 18 

DK – 1061 København K 

Puh. +45 3396 0242 

puls@norden.org 

https://www.nordiskkulturfond.org/soeg-stoette/#puls  
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