Riktlinjer för stöd till projekt inom Åland 100-satsningen Hälsans år

I landskapets budget för år 2021 finns 40 000 euro upptagna för projekt inom Åland 100satsningen Hälsans år som Ålands Idrott har till uppgift att fördela.
Stödet gäller aktiviteter och projekt inom idrotts- och motionsrörelsen under jubileumsåret
som syftar till att under perioden 9 juni 2021 - 9 juni 2022 fira, hedra och
uppmärksamma Åland 100 år. Devisen för Åland 100 är ” Hundra år av egensinne”.
Projekten som beviljas stöd skall på något sätt göra Åland och dess självstyrelse bättre
känt för alla som bor på Åland och/eller i världen.
Nyckelord för firandet är: tillgänglighet, delaktighet, hållbarhet (alla kan blomstra på
fredens öar), havet.
Stödet kan beviljas till Ålands Idrotts medlemsorganisationer som vill skapa aktiviteter och
projekt inom idrotts-, motions- och fritidsverksamheter med syfte att öka intresset för fysisk
aktivitet för att därigenom främja en god folkhälsa.
Ansökan om stöd för evenemang och projekt som vill uppmärksamma Åland 100
ska lämnas in till Ålands Idrott senast den 21 mars 2021. Finns det medel kvar kan det
bli en ny ansökningsomgång.
Alla ålänningar i alla ålderskategorier utgör målgrupper. En särskild prioritet ges till barn,
ungdomar samt åldringar och personer med funktionsnedsättning.
Privatpersoner kan inte beviljas stöd för detta ändamål.
I ansökan ska framgå: Projektets målsättning
Målgrupp
Arbets- och tidsplan
Start och slutdatum
Plats för genomförande
Budget

Kriterier:
Understöd för Hälsans år kan beviljas för flera olika slag av motions- och andra
hälsofrämjande aktiviteter såsom
- Motionskampanjer
- Motionslopp och andra organiserade arrangemang av engångskaraktär som syftar
till att aktivera allmänheten
- Fysisk aktivitet i skolor med undantag av schemalagd idrott, på arbetsplatser och
inom tredje sektorn, vårdinrättningar, daghem och liknande.
Understöd för idrottsevenemang utöver det vanliga bedöms utifrån hur väl projektet
uppfyller firandets målsättningar om uppmärksamhet, delaktighet och avstamp för
framtiden.

Stödet gäller inte:
- Återkommande idrottstävlingar
- Deltagande i motionslopp eller liknande utanför Åland
- Ordinarie tränings-/tävlingsverksamhet.
Ålands Idrott prioriterar mellan sökanden och har enligt bedömning möjlighet att begränsa
antal organisationer som erhåller stöd utifrån tillgängliga medel.
Om du har frågor och vill veta mer kontakta Lena Eriksson, e-post: lena@alandsidrott.ax,
tel: +358 457 342 1974

Fritt formulerad ansökan sänds till lena@alandsidrott.ax senast den 21.03.2021

