Välfärdsnämndens bidragsdirektiv, a) understöd för idrotts- och ungdomsverksamhet

VÄLFÄRDSNÄMNDENS BIDRAGSDIREKTIV
Välfärdsnämnden föreslår årligen i kommunens budget ett anslag för att användas till att stöda
lokala ungdoms- och idrottsföreningar samt till att stöda och bistå Lovisabaserade föreningar,
organisationer och privatpersoner som idkar kulturverksamhet. Välfärdsnämnden beslutar på
basis av stadens förvaltningsstadga om beviljandet av de understöd som är avsedda för att stöda
idrotts- och ungdomsverksamhet samt om beviljandet av kulturbidrag.
Vid ansökan om understöd, behandling av ansökningar, utbetalning av understöd och övervakning
av användningen av understöd iakttas utfärdade anvisningar, om inte annat beslutas.
ATT ANSÖKA OM UNDERSTÖD
Ansökan om understöd publiceras på stadens webbplats www.loviisa.fi och i stadens officiella
annonseringstidningar.
Ansökan om understöd ska göras på välfärdsnämndens blankett för ansökan om understöd.
Ansökningsblanketter fås från stadens kundservice Lovinfo (adress Mariegatan 12 A) eller på
stadens webbplats. Ansökningarna dateras och skickas till kommunen först efter ansökningstidens
början. Försenade ansökningar behandlas inte.
Till ansökan ska bifogas kopior av behövliga bilagor. Nya sökande ska också bifoga en kopia av
föreningens stadgar och ett utdrag ur föreningsregistret. De som tidigare fått understöd meddelar
eventuella förändringar i stadgarna och föreningsregistret.
Nämnden förklarar understöden lediga att sökas. Ansökningstiden är en månad. Understöden kan
sökas hos nämnden senast 31.3 före kl. 15.00. Om den sista återlämningsdagen infaller på en
lördag eller helgdag ska ansökan lämnas senast följande vardag.
-

A) Understöd för idrotts- och ungdomsverksamhet
B) Kulturbidrag

A) UNDERSTÖD FÖR IDROTTS- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
VEM KAN ANSÖKA OM UNDERSTÖD
Välfärdsnämnden kan bevilja understöd åt föreningar som registrerats i Lovisa och som ordnar
idrotts- (även specialidrotts-) och ungdomsverksamhet. Beviljandet av understöd förutsätter att
föreningen har registrerats i Lovisa senast i juni föregående år. Ifall en förenings, vars hemort är
annan än Lovisa, verksamhet riktas på Lovisa kan välfärdsnämnden enligt eget övervägande bevilja
bidrag till föreningen.
Stadens revisor får granska sökandens förvaltning och konton om revisorn så önskar.
För enskilda viktiga evenemang (till exempel FM-tävlingar i någon idrottsgren) kan man göra en
separat ansökan direkt till stadsstyrelsen.
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UNDERSTÖDSFORMER
Allmänt understöd
Understödet är avsett för kostnader som medförs av ordnandet av idrotts- och specialidrotts- eller
ungdomsverksamhet. Understödet beviljas på basis av bokslut och verksamhetsberättelse för
verksamhet under verksamhetsplaneperioden.
Utbildningsunderstöd
Understöd kan beviljas för ersättning av kostnader för ledar-, domar- och funktionärsutbildning för
personer som är aktiva inom idrotts- och ungdomsorganisationer i Lovisa. Utbildningen är av det
slag att man genom den förbättrar instruktörernas kunskaper och färdigheter i föreningens
verksamhet. Understöd beviljas för deltagar-, logi- och resekostnader enligt den procent som
fastställts separat för respektive år. Understödsåret är 1.3–28.(29.)2.
Bidrag för verksamhetslokal
Utgående från det senaste bokslutet kan ungdomsföreningarna ansöka om understöd för
driftskostnaderna för lokaler o dyl. som är i föreningarnas ägo. Ifall Lovisa stad inte kan erbjuda
någon gren lämpliga utrymmen, kan dessa föreningar ansöka om understöd för hyreskostnader för
passande utrymmen som hittas i Lovisa.
FÖRDELNINGSGRUNDER
Understödet som välfärdsnämnden årligen delar ut är beroende av det disponibla anslaget, antalet
ansökningar och nämndens prövning inom ramen för detta bidragsdirektiv.
Allmänt understöd
När understödets ändamålsenlighet och belopp prövas beaktar man följande:
•
•
•

syftet med sökandens verksamhet, verksamhetens volym, art och omfattning
antalet medlemmar och medlemsstrukturen
regional betydelse samt de ungdoms-, idrotts- och specialidrottstjänster som föreningen
erbjuder åt kommuninvånarna.

Till ansökan ska bifogas följande handlingar:
•
•
•
•
•
•
•

verksamhetsplan
budget
verksamhetsberättelse
bokslut
verksamhetsgranskarens utlåtande/berättelse
protokollsutdrag (redovisnings- och ansvarsfrihet som beviljats styrelsen/direktionen)
föreningens stadgar (ny sökande eller förändrade stadgar).

Utbildningsunderstöd
Utbildning utanför Lovisa:
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1) Kostnader som ersätts är kurs-, logi och resekostnader.
2) Reseersättningarna ersätts enligt taxorna för allmänna kommunikationsmedel eller
användning av egen bil max. 0,27 €/km.
3) Till ansökan ska bifogas verifikat eller verifikatskopior av betalda utbildningskostnader samt
eventuellt intyg över utbildningen.
4) Kostnaderna för utbildning utomlands ersätts endast av särskilt vägande skäl.

Utbildning i Lovisa:
1) Kostnader som ersätts är kurskostnader (till exempel inkvarterings- och resekostnader för
utbildare).
2) Bilagor till ansökan såsom ovan.
3) Utbildningen ska omfatta minst tre timmar.
Bidrag för verksamhetsutrymme
Understödsbeloppet räknas ut enligt en av nämnden fastslagen procent på godkända
fjolårskostnader för verksamhetsutrymmena enligt det senaste bokslutet. Till ansökan ska bifogas
en separat utredning om föreningshusets driftskostnader (fastighetsförsäkring, el, värme,
vägavgifter, snökörning, avfallshantering, vattenavgifter), inga enskilda räkningar. För hyrda
utrymmen ska bifogas kopia av hyresavtalet.
UNDERSTÖD BEVILJAS INTE
-

för verksamhet som ordnas genom en skolas, läroanstalts eller annan inrättnings försorg
till samfund att fördelas vidare
till föreningar som inte ordnar verksamhet i Lovisa/för Lovisabor
för kostnader som förorsakats av användande av varumärke
för enskilda kommuninvånares egen hobby - och bildningsverksamhet
för kostnader för alkohol
till föreningar eller projekt vars huvudsakliga syfte är att eftersträva vinst, skaffa medel eller
annan företagsekonomisk verksamhet
för samma användningsändamål från två eller flera anslag inom staden
för verksamhet som produceras av kommunens andra förvaltningsenheter
för verksamhet där Lovisa stad antingen är betalningsmottagare eller verksamhetsarrangör,
eller sökanden redan har fått understöd för samma ändamål av Lovisa stad.

Om staden har obetalda fordringar hos ifrågavarande förening innehålls de direkt från det beviljade
understödet.
MEDDELANDE AV BESLUT
Beslutet meddelas skriftligt dem som ansökt om understöd.
BETALNING AV UNDERSTÖD
Understöden betalas efter det att beslutet vunnit laga kraft och endast på föreningens konto.
ÄNDRING AV PRINCIPERNA FÖR UNDERSTÖD
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Principerna om understöd ändras inte under understödsåret. Om nämnden anser att det finns
behov av att ändra understödsprinciperna, granskar nämnden principerna innan understöden
förklaras lediga.

