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Principer för investeringar i idrottsredskap
Idrottsredskap som berättigar till investeringsstöd

Idrottsredskap är hjälpmedel som möjliggör att man helt eller delvis kan utöva en viss
idrotts- eller motionsgren. Idrottsredskapen som beviljas samhällsstöd bör ha en hållbarhet
om minst fem år. Förbrukningsmaterial är ej berättigat till stöd. Ett enskilt redskap vars
totalkostnad inkl. moms understiger 1 000 euro är heller inte stödberättigat.
Stödet kan uppgå till högst 50% av godtagbara kostnader i enlighet med de principer som
landskapsregeringen fastställt 15.09.2017. Undantag, 75% av kostnaden, kan tillåtas för
produktion av nya orienteringskartor (ej revidering) som kan anses vara till nytta för hela
samhället. För renovering/anpassning av idrottsredskap eller anläggning kan stöd uppgå till
högst 25% av godtagbara kostnader. För att renoveringsprojekt ska beviljas stöd, ska minst
10 år ha förflutit från nyanskaffning eller senaste renovering. Ansökan om stöd med
anledning av force majeure behandlas utifrån det enskilda fallet.
Vid ansökan om stöd för nybyggnation av en anläggning skall sökande inkludera en
detaljerad budget för anläggningen samt en beskrivning av den planerade framtida
verksamheten i anläggningen.

Riktgivande fördelningskriterier
1. Idrottsredskap som kan anses vara nödvändiga för utövandet av en idrottsgren,
kan erhålla maximalt 50% i investeringsstöd.
Exempel: Häst för ridsport, båt för segling, höjdhoppsmadrass för friidrott, matta
för judo.
2. Redskap som inte anses vara direkt nödvändiga för utövandet av en idrottsgren,
men som kan gynna idrottens utveckling eller vara en förutsättning för
upprätthållande av en idrottsanläggnings kvalitet kan erhålla maximalt 25% i
investeringsstöd.
Exempel: Gräsklippare för fotbollsplan, tidtagningsutrustning för
friidrott/simning, bollkastare för tennisträning.
Tillgängliga medel, utrustningens nödvändighet och tidigare beviljat stöd påverkar
prioriteringar vid beslut om fördelning av stöd.
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Medlemsföreningars investeringar i redskap

Åland Idrott beslutar om stöd för anskaffning av idrottsredskap då sökanden är en
medlemsförening under Ålands Idrott och då totalkostnaden understiger 4000 €. Med
totalkostnad kan godkännas ett ”paket” av redskap som hör till samma idrottsgren eller ett
enda redskap. Anskaffningar som beviljats stöd ska genomföras inom två år efter det år som
det stödet har beviljats.

Medlemsföreningars investeringar över 4000 €

Landskapsregeringen beslutar om stöd för investeringar av idrottsredskap med en
totalkostnad som överstiger 4000 € efter förslag av Ålands Idrott. Sökande ska förfoga över
egna, hyrda eller arrenderade utrymmen där anskaffningen kan användas och förvaras.
Investeringsstöd överstigande 100 000 euro behandlas av landskapsregeringens
finansavdelning.

Övriga organisationers investeringar

Landskapsregeringen fattar beslut om stöd för investeringar för organisationer som inte är
medlemmar hos Ålands idrott. Beslut sker efter yttrande från Ålands Idrott. Stöd beviljas inte
redskap som endast avses för skolverksamhet.

Ansökningar

Ansökan görs på fastställd blankett till Ålands Landskapsregering senast den 15 oktober kl.
16.15 året innan investeringen är planerad att genomföras.
Ansökan skall innehålla följande:
• Offert/kostnadskalkyl på utrustning & material som är tänkt att införskaffas
• Beskrivning av utrustningen & materialet
• Finansieringsplan
• Användningsområde (vem/ hur mycket?)
• Placering/Förvaring
• Underhålls- och skötselansvarig
• Garantitid (om tillämpningsbar)

Slutredovisning och utbetalning

Utbetalning av stödet görs i efterskott mot redovisade kostnader. Redovisningen ska
innehålla en sammanställning av kostnaderna med summeringar samt kopior på fakturor och
kontoutdrag. Redovisning inlämnas senast inom två år efter beviljningsåret. Sista
inlämningsdag för redovisningen framgår av beslutet.
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