Behandlad på ÅI styrelsemöte 25.01.2022. Bilaga § 1/22

ELITSTÖD FÖR LAGIDROTT 2022
RESEUTJÄMNINGSSTÖD FÖR LAGIDROTT PÅ HÖGSTA FINLÄNDSKA (nationella) NIVÅ 2017Allmänna villkor:
a) Stödet skall ses som ett reseutjämningsstöd för lagidrott på högsta finländska (nationella) nivå.
b) Stödet kan tilldelas idrottsorganisation oavsett verksamhetsform.
c) I fördelningen till idrottsorganisation i bolagsform skall EU:s regler om statsstöd beaktas.
d) Endast kontinuerligt spel i FM-liga inom lagidrott på seniornivå och resor till bortamatcher i densamma beaktas i fördelningen.
e) Fördelning sker enligt antalet resor till bortamatcher, så att varje resa har ett specifikt finansiellt värde. Även antal spelare och rimligt* antal ledare per resa påverkar
fördelningen enligt följande: 25 % för 2-5 personer, 50 % för 6-10 personer, 75 % för 11-15 personer, 100 % för 16 eller fler personer. Vid matcher
flera dagar i rad förhöjs resans % till nästa nivå.
f) Förändras antalet bortamatcher eller lag i FM-ligaspel så kan fördelningsnyckeln förändras genom förbundsstyrelsens beslut.
*) Rimligt antal ledare enligt gemensam bedömning av organisation och ÅI.

Stödbelopp

-

2017
120 000 € -

2018
120 000 € -

2019
130 000 € -

2020
125 000 € -

IFK AB

-

60 000 € -

60 000 € -

70 000 € -

67 500 € -

62 500 € -

67 500 € -

197 500 €

ÅU

-

60 000 € -

60 000 € -

60 000 € -

57 500 € -

57 500 € -

57 500 € -

172 500 €

-

3 750 € -

3 750 €

MLK

2021
2022
Totalt 2020-2022
120 000 € - 128 750 € 370 000 €

Fördelning sker på årlig bas, förutsatt att LR tilldelar Ålands Idrott medel för budgetmomentet enligt fördelningsnyckeln.
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Fördelningsnyckel per resa till bortamatcher i FM-ligaspel 2022
2022

IFK AB
ÅU
MLK

5000 € x 100 % x 13.5 resor = 67 500 €
5000 € x 100 % x 11.5 resor = 57 500 €
5000 € x 75 % x 1 resa = 3 750 €

Förhöjd % pga matcher flera dagar i rad.

Tillägg:
Förening/lag som kan anses vara bidragsberättigat ur elitstödet skall genom sportsligt avancemang i respektive idrotts seriesystemet ha
kvalificerat sig för den högsta nationella nivån.
Ålands Idrott kan härutöver besluta om ytterligare kriterier för elitstödet samt bevilja eller förkasta inlämnade ansökningar.
Kommentar:
Andemeningen bör vara att det inte skall vara möjligt/tillåtet att överta/köpa plats (eller på annat sätt som inte medfört seriösa satsningar över tid) för deltagande i högsta
nationella serier för att kunna erhålla bidrag.

De mininmis
Innebär att ett bolag kan tilldelas ett maximalt belopp på 200.000€ under en treårsperiod, där det aktulla året påverkas av beloppen från de två föregående.

