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SUOMEN AIPPI R.Y.:N AVUSTUKSIA KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT
Näissä Suomen AIPPI r.y.:n (jäljempänä ”Suomen AIPPI” tai ”yhdistys”) avustuksia koskevissa käytännesäännöissä (”käytännesäännöt”) määritellään Suomen AIPPI:n myöntämien
toiminta- ja matka-avustusten (yhdessä ”avustukset”) tarkoitusta, hakemista ja myöntämistä koskevat yleiset periaatteet ja käytännöt.
1§

YLEISET PERUSTEET AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISELLE
Suomen AIPPI myöntää avustuksia immateriaalioikeudellista koulutusta ja tutkimustoimintaa varten. Avustusten myöntämisen tarkoituksena on:
i) edistää immateriaalioikeuksien kansainvälisen suojan kehittämistä;
ii) edistää osallistumista AIPPI:n puitteissa tapahtuvaan kansallisen lainsäädännön
tutkimiseen ja vertailuun, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia eri maiden lakien parantamiseen ja keskinäiseen yhdenmukaistamiseen;
iii) edistää työskentelyä immateriaalioikeuksia koskevien kansainvälisten konventioiden kehittämiseksi; sekä
iv) välittää yhdistyksen jäsenille tietoa immateriaalioikeuksien suojan kansainvälisestä
kehityksestä.
Avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille. Avustuksia ei ole tarkoitettu
käytettäviksi kaupallisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin.
Avustusten myöntämistä harkittaessa painotetaan ensisijaisesti sitä, miten tuettava hanke
tai matka edistää edellä mainittua avustusten myöntämistarkoitusta.

2§

AVUSTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET
Avustusten hakeminen
Avustusta haetaan toimittamalla avustusta koskeva hakemus Suomen AIPPI:n hallitukselle
noudattaen jäljempää ilmeneviä hakuaikoja. Suunnitteilla oleviin hankkeisiin tai matkoihin
voidaan hakea avustusta myös ennakollisesti.
Avustusta koskevasta hakemuksesta tulee käydä ilmi:
i) haettavan avustuksen määrä tai vaihtoehtoisesti haettavan avustuksen enimmäismäärä ja lopullisen avustusmäärän määräytymisperusteet;
ii) avustuksen käyttötarkoitus sekä hakijan perustelut sille, miten ilmoitettu käyttötarkoitus täyttää kohdan § 1 mukaisen avustuksen myöntämistarkoituksen;
iii) selvitys kohteena olevan hankkeen tai matkan muusta rahoituksesta ja mahdollisista
muista saaduista tai haetuista avustuksista;
iv) avustuksen hakijan yhteystiedot; sekä
v) avustuksen maksamiseksi tarvittavat tiedot.
Avustusten käsittely, myöntäminen ja maksaminen
Avustukset käsittelee yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöllä ja hallituksella on
oikeus pyytää avustuksen hakijalta hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisia lisätietoja.
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Yhdistyksen hallitus voi myöntää harkintansa mukaan yhden tai useita avustuksia vuotta
kohti. Avustusten ohjeellisista kokonaismääristä päätetään yhdistyksen talousarviossa.
Avustukset maksetaan lähtökohtaisesti jälkikäteen tositteita vastaan avustuksen saajan
osoittamalle pankkitilille. Erityisesti myönnettävistä matka-avustuksista voidaan tapauskohtaisesti osa maksaa myös ennakkona. Avustusta ei myönnetä eikä makseta sellaisen kuluerän osalta, johon kohdistuu muu avustus tai apuraha.
Avustuksen maksatus voidaan keskeyttää, avustus perua tai maksettu avustus periä takaisin, mikäli avustuksen myöntämisen perusteena olevat olosuhteet ovat muuttuneet.
Avustushakemuksia koskevista päätöksistä tiedotetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Avustusten saajat voidaan lisäksi julkistaa Suomen AIPPI:n tapahtumissa ja/tai internet-sivuilla.
Avustuksen hakijan ja saajan velvollisuudet
Avustuksen hakijan on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle hakemuksen tekemisen jälkeen tapahtuneista muutoksista hakemuksen perusteena olevissa olosuhteissa.
Myönnetyn avustuksen saajan on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle avustuksen myöntämisen jälkeen tapahtuneista muutoksista avustuksen myöntämisen perusteena olevissa
olosuhteissa.
Avustuksen saaja sitoutuu yhdistyksen hallituksen pyynnöstä toimittamaan selvityksen
avustuksen käytöstä ja/tai esittelemään avustuksen kohteena olevaa hankettaan tai avustukseen liittyvää työtään yhdistyksen jäsenille yhdistyksen kokouksessa tai muussa sopivassa tilaisuudessa.
Muut määräykset
Avustushakemuksen toimittamalla avustuksen hakija sitoutuu noudattamaan näitä käytännesääntöjä.
3§

TOIMINTA-AVUSTUKSET
Toiminta-avustuksen myöntämisen edellytykset
Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaisesti myöntää hakemuksesta toimintaavustuksen hankkeeseen, joka edistää kohdan § 1 mukaista myöntämistarkoitusta. Toiminta-avustus on ensisijaisesti tarkoitettu tueksi projekteina toteutettavien hankkeiden kertaluonteisten kustannusten korvaamiseen. Edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti avustuksia on voitu myöntää muun muassa keskeisesti immateriaalioikeuksien suojaan liittyvien
koulutus-, ammatillisten, tieteellisten ja muiden vastaavien tapahtumien tukemiseksi Suomessa sekä immateriaalioikeuksien suojaan liittyvän tieteellisen työn tukemiseksi esimerkiksi julkaisukustannuksia kattamalla.
Toiminta-avustuksen hakuajat
Toiminta-avustukset ovat haettavissa kahdesti kalenterivuodessa, ensimmäisen kerran
helmikuun loppuun mennessä ja toisen kerran elokuun loppuun mennessä.
Toiminta-avustusta haetaan toimittamalla toiminta-avustusta koskeva hakemus Suomen
AIPPI:n hallitukselle viimeistään sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona toimintaavustuksen kohteena oleva hanke toteutetaan.
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Toiminta-avustuksista päättäminen
Yhdistyksen hallitus päättää helmikuun loppuun mennessä jätetyistä toimintaavustushakemuksista huhtikuun loppuun mennessä ja elokuun loppuun mennessä jätetyistä hakemuksista lokakuun loppuun mennessä.
4§

MATKA-AVUSTUKSET
Matka-avustuksen myöntämisen edellytykset
Yhdistyksen hallitus voi myöntää hakemuksesta matka-avustuksen kotimaahan tai ulkomaille suuntautuvaan matkaan ensisijaisesti hakijalle, joka toimii Suomen AIPPIn edustajana tai osallistuu Suomen AIPPIn pyynnöstä koti- tai ulkomaiseen tilaisuuteen ja jonka
työnantaja tai vastaava kolmas taho ei korvaa matkasta aiheutuneita kustannuksia.
Matka-avustusta myönnetään matkasta aiheutuviin kuluihin kuten esimerkiksi matkalippuihin, majoituskuluihin ja mahdollisiin konferenssi- tai vastaaviin maksuihin.
Matka-avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä hakijalle, jolle on myönnetty matka-avustus
edellisen kalenterivuoden aikana.
Matka-avustuksen hakuajat
Matka-avustuksia koskeva haku on jatkuva. Matka-avustusta suositellaan haettavaksi ennen matkaa. Muussa tapauksessa matka-avustusta koskeva hakemus on toimitettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää kohteena olevan matkan päättymisestä.
Matka-avustuksista päättäminen
Yhdistyksen hallitus käsittelee matka-avustushakemuksen mahdollisimman nopeasti, mutta joka tapauksessa viimeistään noin kolmen (3) kuukauden kuluessa matkaavustushakemuksen vastaanottamisesta.

