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NÅGRA ALLMÄNNA REGLER PRINCIPER OM BIDRAG
Allmänt
Föreningar som ordnar idrotts-, barn-, ungdoms-, simskole- och
kulturverksamhet kan ansöka om verksamhetsbidrag från kultur- och
fritidsnämnden. Verksamheten bör framgå i föreningens stadgar eller i
verksamhetsplanen. Bidrag kan sökas av förening som är registrerad med
Korsholm som hemort, undantag är kulturbidrag som även kan sökas av
arbetsgrupper och privatpersoner. Nygrundade föreningar (i Korsholm) ska ha
lämnat in registreringsansökan före utgången av juni månad föregående år.
Föreningen ska följa det som anges i föreningslagen och andra lagar samt
föreningens stadgar. Ansökningshandlingarna ska fylla kraven enligt dessa
anvisningar för bidrag.
Bidrag beviljas, under kalenderåret, endast en gång för ett och samma
ändamål (och av en nämnd i Korsholms kommun). Bidraget ska användas för
de ändamål för vilka det har beviljats. Bidrag beviljas inte för evenemang,
projekt eller andra ändamål som ansöks i efterskott för redan förverkligade
kostnader.
Verksamhetsbidrag ges inte till kommunal (kommunens egna enheter),
regional eller statlig verksamhet. Verksamhetsbidrag kan inte beviljas enskilda
personer, företag eller bolag.
Felaktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel
påverkar kommande bidrag samt medför återbetalningsskyldighet för
föreningen.
Målsättning
Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att fördela bidrag för idrotts-, barn-,
ungdoms- och simskoleverksamhet med stöd av ungdomslagen och
idrottslagen samt bidrag för kulturverksamhet enligt lagen för kommunal
kulturverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden strävar till att stöda ideella
föreningar som ordnar denna verksamhet. Bidragets målsättning är att främja
barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. Särskild uppmärksamhet ska
läggas på barn och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och kreativ
fritid. Bidraget ska också stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva
föreningar. Föreningen ska medverka aktivt i information och utbildning i
förebyggande syfte vad gäller alkohol och droger. Bidragsberättigad
verksamhet ska vara drogfri, i annat fall kan föreningen bli
återbetalningsskyldig av de kommunala bidragen. Bidraget ska stöda
verksamheten, inte upprätthålla den. Varje bidragsmottagare ska ha egen
medelanskaffning för sin verksamhet.
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Bidragsformer Bidragsformerna är följande:
- Verksamhetsbidrag för
* idrottsverksamhet
* barn- och ungdomsverksamhet
* simskoleverksamhet
* kulturverksamhet
- Projektbidrag (kulturverksamhet)
- Stipendium (kulturverksamhet)
- Driftsbidrag för ungdomsföreningshus och
hembygdsföreningshus
- Skötselbidrag för skidspår
- Skötselbidrag för idrottsområden
- Ledarskolningsbidrag
- Kartbidrag

Vid beviljandet av bidrag beaktas följande:
1. Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och
omfattning
2. Omfattningen av barn-, ungdoms- och juniorverksamhet
3. Behovet av bidrag (den sökandes ekonomiska ställning)
4. Sökandes aktivitet, företagsamhet och egen finansiering
5. Stöd som sökande kan få från annat håll
Ansökningsförfarande
Kultur- och fritidsnämnden kungör ansökan om bidrag i lokala tidningar.
Blanketter för ansökan om bidrag kan hämtas från kommunens webbplats
www.korsholm.fi/fritid. Ansökan med bilagor skickas till Korsholms kommun,
Kultur- och fritidsnämnden, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller per e-post
fritid@korsholm.fi senast den dag som anges i anvisningarna kl. 16.00. Om
sista ansökningsdag är lördag eller helgdag ska ansökan inlämnas senast
därpå följande vardag kl. 16.00. Till ansökan bifogas de bilagor som anges i
dessa anvisningar. Försenade ansökningar förkastas. Bristfälligt ifyllda
ansöknings- och bilageblanketter beaktas inte vid beslutsfattandet om
föreningen inte kompletterar dem före den av fritidschefen angivna tidsfristen
löper ut.

2

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen av verksamhetsbidrag,
driftsbidrag, projektbidrag för kulturprojekt samt kulturstipendier i april/maj
månad. Beslut om skötselbidrag för skidspår (maj), skötselbidrag för
idrottsområden (november) och ledarskolningsbidrag (november) görs av
fritidschefen och delges kultur- och fritidsnämnden vid därpå följande möte.
Av beslutet framgår mottagaren, bidragsbeloppet, ändamålet och eventuella
villkor för användningen av bidraget.
Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om
beslutet jämte anvisningar för rättelseyrkan.
Föreningarna kan anföra
rättelseyrkan till kultur- och fritidsnämnden inom 14 dagar från delgivningen av
beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar).
Om beviljande av bidrag baserat sig på felaktiga uppgifter som sökanden har
gett eller om bidrag inte används enligt bidragsvillkoren och bidragsbeslutet,
återkrävs det redan utbetalda bidraget och utbetalningen av det obetalda
bidraget avbryts.
Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kvittera beviljade bidrag
mot eventuella fordringar som Korsholms kommun eller samkommunen för
Vasaregionens arenor har på respektive förening.
Redovisning
Föreningen är skyldig att redovisa för användningen av beviljade bidrag. Bryter
bidragsmottagaren mot villkoren kan nämnden kräva återbetalning av det
beviljade bidraget helt eller delvis. Kultur- och fritidsnämnden har rätt att
granska bidragsmottagarens förvaltning och ekonomi för att konstatera att
villkoren för bidraget har följts.
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VERKSAMHETSBIDRAG
Idrottsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan beviljas registrerade idrottsföreningar med Korsholm
som hemort. Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara
idrottsverksamhet.
Bidrag för idrottsverksamhet kan uppgå till högst 30 % av den sökandes
godkända verksamhetsutgifter.
Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan beviljas registrerade föreningar med Korsholm som
hemort.
Kulturverksamhet
Verksamhetsbidrag kan beviljas registrerade kulturföreningar som medverkar till
att ett mångsidigt och varierat kulturutbud kommer kommunens invånare till del.
Föreningen ska ha Korsholm som hemort.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen fördelningsgrunderna för
idrottsverksamhet, kulturverksamhet, samt för barn- och ungdomsverksamheten.
4H-föreningar och Femte ungdomsringen beviljas verksamhetsbidrag i form av
ledarbidrag. Bidrag för simskoleverksamhet beräknas enligt antal deltagare.
Bidrag för fria musikskolorna utbetalas en gång per år och beräknas enligt antal
deltagare.
Avsikten med bidrag för kulturverksamhet är att göra utbudet av kulturtjänster
både större och mångsidigare för kommunens invånare. När nämnden beviljar
verksamhetsbidrag undviker man att splittra anslaget på väldigt små summor
som
inte
nämnvärt
gagnar
verksamheten.
Vid
fördelningen
av
kulturverksamhetsbidrag beaktas den sökandes eventuella subventionerad
användning av kommunens lokaler såsom t.ex. skolutrymmen.
Verksamhetsbidrag beviljas utifrån föregående års verksamhet. Om
verksamhetsperioden inte följer kalenderåret så beaktas den senast avslutade
verksamhetsperioden (enligt § 4 i bokföringslagen är en räkenskapsperiod 12
månader).
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Speciella
villkor

Vid beviljande av bidrag beaktas följande faktorer:
1. verksamhetens omfattning och art
2. föreningens behov av bidrag (sökandens ekonomiska
ställning)
3. den understödda verksamheten ska vara regelbunden
samt riktad till barn och ungdomar (gäller för
föreningar som söker bidrag för barn- och
ungdomsverksamhet)

Blanketter
Ansökan görs på:
• blankett A (alla sökande)
Bilageblanketter:
• blankett B för idrottsföreningar
• blankett D för föreningar som ordnar simskolor
• blankett E för föreningar som ordnar barn- och
ungdomsverksamhet
• blankett H för kulturella föreningar och sammanslutningar
• blankett L för fria musikskolor
Ansökningstid: se sista sidan.
Bilagor
Till ansökan bifogas:
- verksamhetsberättelse, bokslut (resultat- och balansräkning) och
revisionsberättelse från föregående verksamhetsår
- verksamhetsplan och budget för den period för vilken man ansöker om
bidrag
- föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker
om bidrag)

Nygrundad förening i Korsholm
En nygrundad förening kan efter kultur- och fritidsnämndens prövning under
föreningens första verksamhetsår beviljas ett startbidrag, om högst 200 euro.
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Ändamål för vilka bidrag inte beviljas
Bidrag beviljas inte:
- åt lokala föreningar som stöds av andra kommunala organ
- åt föreningar registrerade i andra kommuner än Korsholm
- för busstransporter, skolresor, lägerskolor eller skolelever när de
representerar skolan
- sektioner och arbetsgrupper till registrerade föreningar (undantag
kulturverksamhet)
- hem och skolaföreningar eller motsvarande som ordnar verksamhet för
skolans elever
- för politisk verksamhet
- barn- och ungdomsverksamhet arrangerad av skola, läroanstalt eller
annan inrättning
- för investeringar (exempelvis anskaffning av anläggningstillgångar,
fastigheter eller aktier, anskaffning av maskiner, anläggningar och
utrustningar vilkas användningstid överskrider 5 år)
- företagsverksamhet
- privatpersoner
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PROJEKTBIDRAG (kulturverksamhet)
Projektbidrag kan sökas för nya projekt* som fyller kraven på ett projekt.
Föreningar, sammanslutningar och arbetsgrupper kan ansöka om projektbidrag.
Till ansökan bifogas projektplan, budget och finansieringsplan för projektet.
Ansökan görs på blankett K. Ansökningstid: se sista sidan.
Vid beredningen av projektbidrag beaktas följande:
Projektet ska tillämpa kulturella uttryck och former
Projektet ska verka i allmännyttans intresse och gärna påverka en större
grupp människor
Projektet ska vara offentligt
Projekt som skapar intresse för och lyfter fram kulturarv i kommunen
Projekt som genom kreativa och konstnärliga uttryckssätt marknadsför
kommunen utåt
Projektbidrag beviljas inte för:
investeringar och anskaffning av fast eller lös egendom
evenemang och annan verksamhet som hänför sig till sökandens ordinarie
verksamhet
evenemang som har ett religiöst eller partipolitiskt syfte
projekt som avser bok-, film- och musikproduktion för personlig vinning
projekt där kostnaderna består av ersättning för eget arbete
(lönekostnader) till den grupp/förening som står bakom ansökan
Redovisning och utbetalning av bidrag
Bidraget ska användas under det pågående kalenderåret då bidraget beviljats.
Redovisning över användningen av bidraget inlämnas till kultur- och
fritidsnämnden senast 15 december. De kvitton som bifogas till redovisningen
kan vara datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen där bankens
arkiveringskod syns eller en kopia av kontoutdraget.
I de redovisade kostnaderna för projektet ska även en egen eller en privat (t.ex.
fond eller stiftelse) finansieringsandel ingå. Om redovisningen inte lämnas in
inom utsatt tid kan utbetalningen av understödet återkrävas.

7

Ändringar i ändamålet
Kultur- och fritidsnämnden kan på understödstagarens ansökan och av särskilda
skäl ändra ändamålet med och villkoren för understöd. Om det efter det att
understödet har beviljats sker väsentliga förändringar i projektets art, omfattning
och kostnader, kan nämnden på understödstagarens ansökan ändra sitt beslut
om understöd. En ansökan som gäller ovan nämnda ändringar ska göras så fort
som möjligt så att ett nytt beslut kan göras innan understödet används.
*) Med projekt strävar man att nå ett mål. Projektet planeras, genomförs och avslutas under en
viss tid. Projekt hör inte till en ordinarie verksamhet inom en förening.

KULTUR- OCH KONSTNÄRSSTIPENDIUM
Kultur- och konstnärsstipendiet är avsett för att främja konstnärers möjligheter att
utveckla sitt konstnärskap samt för att uppmuntra och uppmärksamma
konstnärernas arbete. Målgruppen är yrkesverksamma konstnärer och andra
seriösa och ambitiösa konstutövare inom områdena bildkonst, foto, illustration,
film, animation, teater, dans, performance, musik, mediekonst, form,
konsthantverk, litteratur, ordkonst och kulturarvsarbete.
Kultur- och konstnärsstipendiet kan årligen beviljas aktiva konstutövare som är
bosatta i Korsholm utifrån en fritt formulerad ansökning. Arbetsprov och CV kan
med fördel bifogas ansökningen. Stipendiets storlek är 1000€/pers.
Ansökningstid: se sista sidan.
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DRIFTSBIDRAG
Ungdomsföreningar och hembygdsföreningar med eget föreningshus som ordnar
regelbunden, ledd verksamhet för barn och ungdomar (i egen regi) kan ansöka
om bidrag för föreningshusets driftskostnader. Omfattningen av föreningens
barn- och ungdomsverksamhet inverkar på bidragets storlek.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen fördelningsgrunderna för barn- och
ungdomsverksamheten som ligger till grund för driftsbidraget.
Ansökan görs på blankett A, C och E. Ansökningstid: se sista sidan.
Bidraget
beviljas
utifrån
föregående
års
driftskostnader.
Om
verksamhetsperioden inte följer kalenderåret så beaktas den senast avslutade
verksamhetsperioden (enligt § 4 i bokföringslagen är en räkenskapsperiod 12
månader).
Driftsbidraget är verksamhetsbaserat och förening kan beviljas driftsbidrag till
max 50 % av godkända driftskostnader.
Kostnader som godkänns är:
- el
- uppvärmning
- vatten och avlopp (max 500 euro)
- fastighetsförsäkringar
- underhållskostnader (max 500 euro)

Bilagor
Till ansökan ska bifogas:
- verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år
- verksamhetsplan och budget för den period för vilken man ansöker om
bidrag
- föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker
om bidrag)
Driftsbidraget upphör 31.12.2015 och övergår till bidrag för föreningshus.
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BIDRAG FÖR FÖRENINGSHUS (kan sökas fr.o.m. 1.1.2016)
Bidrag för föreningshus kan beviljas för utgifter för av ungdoms- eller
hembygdsförening ägd fastighet. Godkända utgifter för fastigheten är värme, el,
vatten, försäkringskostnader och underhållskostnader. För vatten och avlopp
samt underhållskostnader godkänns kostnader på högst 500 euro/post. Bidraget
är behovsprövat och beviljas på basen av föregående års användning och
verksamhet. Vid beviljandet av bidrag beaktas i vilken utsträckning och vilken
tidpunkt på året fastigheten används. Därtill läggs speciell vikt vid i hur stor
utsträckning fastigheten används för ledd* barn- och ungdomsverksamhet
(användningstimmar).
Bidraget kan bestå av tre delar:
1. Alla som är berättigad till bidrag beviljas samma procentandel av
godkända driftskostnader (på basen av föregående års driftskostnader)
2. En årligen fastställd procentandel av föregående års inkomster för
fastigheten. Som inkomster för fastigheten räknas hyra.
3. Användningstimmarna
beaktas.
Till
användningstimmar
räknas
föreningens egen ungdomsverksamhet, som sker i fastighetens
utrymmen, är ledd verksamhet och där minst 2/3 av deltagarna är under
18 år. På basen av användningstimmarna fastställs årligen värdet för en
användningstimme.
Ansökan görs på blankett A och C. Ansökningstid: se sista sidan. Till ansökan
bifogas en detaljerad utredning om fastighetens användning (användarhäftet).

Speciella
villkor

-

-

Verksamheten i huset bör vara tillgänglig för byns och
kommunens invånare.
Föreningen måste äga fastigheten.
Museibyggnader, församlingars fastigheter och
idrottsföreningars fastigheter beviljas inte bidrag för
föreningshus.
Bidraget för föreningshus är inte avsett för
grundförbättring och renovering av fastigheterna.
Bidrag beviljas inte om föreningens huvudsakliga
verksamhet är uthyrning av fastigheten.
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Bilagor
Till ansökan ska bifogas:
- verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år
- verksamhetsplan och budget för den period för vilken man ansöker om
bidrag
- användarhäftet
- föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker
om bidrag)
*) ledd barn- och ungdomsverksamhet = en ledare som närvarar under hela aktiviteten
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KARTBIDRAG
Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja bidrag för nyproduktion av
orienteringskartor för föreningar med orienteringsverksamhet. Kartbidragen kan
sökas då kartan är färdig gjord.
Bidraget utbetalas mot redovisning över faktiska kostnader för hela projektet
(utgifter och eventuella inkomster) samt kopior på kvitton. De kvitton som bifogas
till redovisningen kan vara datorutskrift av den slutliga betalningstransaktionen
där bankens arkiveringskod syns eller en kopia av kontoutdraget.
Redovisning av beviljat bidrag görs enligt kultur- och fritidsnämndens beslut vid
beviljande av bidrag. Bidragets storlek av förverkligade kostnader är max 50 %.

SKÖTSELBIDRAG FÖR SKIDSPÅR
Skötselbidrag för skidspår kan beviljas för föreningsskötta skidspår i Korsholm.
Skötselbidraget är 150 euro/km för skidspår med klassisk stil och 200 euro/km för
skidspår med både klassisk stil och fri stil (skating). För föreningar som gör
konstgjord snö med egen snökanon fördubblas bidraget. För att beviljas bidrag
ska skidspåret vara öppet för allmänheten minst 80 % av skidsäsongen. När
skidsäsongen startar och slutar bedöms av fritidsavdelningens personal.
För terrängspår betalas ett tillägg på 30 euro för varje påbörjad 3 km. Under
säsongen ska terrängspåret vara öppet minst fyra veckor för att tillägget ska
betalas ut.
Kriterier för skötselbidrag för skidspår
Skidspår: klassisk stil
- belyst skidspår
- spårlängd minst 1 km
Skidspår: både klassisk och fri stil (skate)
- belyst skidspår
- spårlängd minst 1 km
- spårbredd minst 4 meter för spår som går i en riktning
- spårbredd minst 6 meter för ”mötande” spår
Ansökan om skötselbidrag för skidspår görs på blankett F. Ansökningstid: se
sista sidan.

12

LEDARSKOLNINGSBIDRAG
Ledarskolningsbidrag (fördelas inte 2018 enligt Kultur- och fritidsnämndens
beslut §5/2018)
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BLANKETTÖVERSIKT OCH ANSÖKNINGSTID:
BLANKETT

A

Bilagor

GÄLLER FÖR

Grundblankett som gäller för alla sökande den
15.3

ANSÖKNINGSTID

15.3

Till blankett A

B

Idrottsverksamhet

15.3

C

Ungdomsföreningar och hembygdsföreningar
med eget hus

15.3

D

Föreningar med simskoleverksamhet

15.3

E

Barn- och ungdomsverksamhet

15.3

H

Kulturverksamhet

15.3

K

Projektbidrag (för kulturverksamhet)

15.3

Fria musikskolor
15.3

L
Kulturstipendium (fritt formulerad)

15.3
Övriga
blanketter
F

Skötselbidrag för skidspår
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23.4

