VERKSAMHETSBIDRAG FÖR IDROTT ÅR 2021
Instruktioner för ansökan av:

Basbelopp
Riktat bidrag för ungdomsidrott 13-18 år
Riktat bidrag för barnidrott 7-12 år

1. Allmänt
Organisation som varit registrerad i minst ett år och kan presentera bokslut, revisions- och
verksamhetsberättelse för föregående år och är medlem i Ålands Idrott kan söka
verksamhetsbidrag för idrottsverksamhet. Alla föreningar som är mottagare av understöd ur
PAF-medel måste också ha en drogpolicy för att kunna erhålla understöd.
Med takorganisation (förbund/centralidrottsorganisation) avses en registrerad
samarbetsorganisation för föreningar med liknande idrottsverksamhet.
Med specialidrottsorganisation avses en registrerad förening som bedriver endast en idrott
och där det inte finns någon åländsk takorganisation.
En ny förening eller organisation som anhåller om verksamhetsunderstöd skall bifoga
föreningens stadgar i ansökan.
Finansieringen av idrottsverksamhet omfattar elit-, bredd- och motionsidrott samt
idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Barn- och i synnerhet
ungdomsidrott är prioriterade delar då bortfallet av aktiva idrottare framför allt sker under
ungdomsåren.

Verksamhetsbidraget som fördelas via Ålands Idrott är budgeterat i tre moment och fördelas
även ut till medlemsorganisationerna enligt dessa tre kategorier av verksamhetsbidrag:
1. Basbelopp, ordinarie verksamhet.
2. Riktat bidrag för ungdomsidrott 13-18 år (prioritetsgrupp 1)
3. Riktat bidrag för barnidrott 7-12 år (prioritetsgrupp 2)

Basbelopp kan sökas av takorganisationer och specialidrottsorganisationer. Riktade bidrag
kan sökas av organisationer som bedriver verksamhet för någon eller båda
prioritetsgrupperna, det vill säga även av takorganisationers medlemsföreningar.
Ansökningsinstruktioner för respektive bidragskategori följer i detta dokument.

Alla ansökningarna görs till Ålands Idrott på av Landskapsregeringen fastställd e-blankett
senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år.
Ansökningarna behandlas under perioden oktober – januari.

2. Basbelopp
Bidragsberättigade kostnader är sådana kostnader som avses i idrottslagen. Dock kan bidrag
beviljas till högst 85% av de totala kostnaderna för ifrågavarande verksamhet.
Organisationernas och föreningarnas administrativa kostnader får inte överstiga 50% av de
totala bidragsberättigade kostnaderna.
För erhållande av basbelopp krävs att ansökan görs på av Landskapsregeringen fastställd eblankett senast den 15 oktober kl. 16.15 varje år. Ansökan bör inkludera alla obligatoriska
uppgifter samt övriga uppgifter som berör sökande organisation (t.ex. antal anställda).

För anhållan krävs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppgifter om antalet utövare
Budget för kommande år
Verksamhetsplan för kommande år
Bokslut & revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod (om ej inlämnad
tidigare)
Verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsperiod (om ej inlämnad
tidigare)
Sammanställning över likvida medel per 30 september ansökningsåret
Stadgar (om uppdaterade eller ej inlämnade tidigare)
Drogpolicy

Utbetalning och redovisning
Utbetalning görs vanligtvis i en rat om beviljat bidrag i sin helhet (eventuellt basbelopp och
riktade bidrag tillsammans) understiger 50.000 €.
Med anledning av coronapandemins inverkan på verksamhetsåret 2020 kan Ålands Idrott
besluta om uppdelning av utbetalningen i två rater och kräva inlämning av bokslut 2020 före
utbetalning av rat två.
Utbetalningsdatum beslutas och delges i samband med beslut om beviljat bidrag.
Redovisning, i form av bokslut och verksamhetsberättelse, över basbeloppets användning
ska avges efter fastställt bokslut eller senast i samband med påföljande års bidragsansökan.

3. Riktat bidrag för prioritetsgrupper ungdom/barn
Syftet med riktade bidrag är att prioritera barn- och ungdomsverksamhet i
idrottsföreningarna. Målet är att de riktade medlen skall leda till mindre kostnader för de
aktiva och/eller fler aktiva i verksamheten. Till prioritetsgrupp 1 räknas ungdomar 13-18 år
och till prioritetsgrupp 2 barn 7-12 år.
Bidragsberättigade kostnader är direkta kostnader av ordinarie verksamhet på Åland för
prioritetsgrupperna, som t.ex. anläggnings-/lokalhyror, materialkostnader, ledar- och
tränararvoden och ersättningar, utbildningar eller dylikt.
Bidragsberättigade kostnader är inte anmälningsavgifter för tävling, kostnader för tävlingseller träningsresor eller klädinköp.

För anhållan av riktade bidrag krävs
•
•
•

Ifylld e-blankett (se instruktioner för basbelopp)
Föreningens årligen uppdaterade barn & ungdomspolicy
Minst en namngiven barn- och ungdomsansvarig i föreningen

• Ifylld ansökningsblankett för riktat bidrag
• Verksamhetsplan där verksamheten för prioritetsgrupperna framgår
• Statistik för prioritetsgrupperna under bidragsåret
Ansökan av riktade bidrag görs på av Landskapsregeringen fastställd e-blankett senast den
15 oktober kl. 16.15 varje år.

Organisation som anhåller om basbelopp och riktade bidrag (t.ex.
specialidrottsorganisation):
1) anhåller om ett totalbelopp i vilket ingår basbelopp samt riktade bidrag för
prioritetsgrupper
2) fyller i uppgifterna för riktat bidrag i ansökan
3) bifogar föreningens barn- och ungdomspolicy som bilaga till ansökan
Exempel:

Organisation som anhåller om enbart riktade bidrag (t.ex. medlemsföreningar till
takorganisationer):
1) fyller i Landskapsregeringen e-blankett enligt anvisningarna för anhållan om
basbelopp
2) anhåller om ett totalbelopp för prioritetsgrupperna
3) fyller i uppgifterna för riktat bidrag i ansökan
4) bifogar föreningens barn- och ungdomspolicy som bilaga till ansökan
Takorganisationer (t.ex. fotbollförbundet) konsulteras vid behov vid genomgång av
ansökningar och delges fördelningsbeslut då medlemsföreningar till dessa (t.ex.
Hammarlands IK, Lemlands IF etc.) anhåller om riktade medel.
En fleridrottsförening (t.ex. Jomala IK) som söker riktat bidrag för flera undersektioner (t.ex.
fotboll, innebandy) lämnar in en ansökan till Ålands Idrott enligt instruktionerna ovan.
Ansökt totalbelopp för prioritetsgrupperna (dvs riktat bidrag ungdom + riktat bidrag barn)
specificeras då per sektion. Ifyllda uppgifter för riktat bidrag krävs per grensektion som
anhåller om riktat bidrag.
Exempel:

Utbetalning och redovisning
Utbetalning görs vanligtvis i en rat om beviljat bidrag i sin helhet (eventuellt basbelopp och
riktade bidrag tillsammans) understiger 50.000 €.
Med anledning av coronapandemins inverkan på verksamhetsåret 2020 kan Ålands Idrott
besluta om uppdelning av utbetalningen i två rater och kräva inlämning av bokslut 2020 före
utbetalning av rat två.
Utbetalningsdatum beslutas och delges i samband med beslut om beviljat bidrag.

Redovisning av det riktade bidraget görs av sökande organisation i form av
•
•

•

En verksamhetsberättelse där verksamheten för prioritetsgrupperna som beviljats
bidrag framgår
En ekonomisk rapport över hur det beviljade bidraget utnyttjats. Där
verksamhetskostnader för prioritetsgrupperna framgår ur bokslutet krävs ingen
separat ekonomirapport
Statistik för prioritetsgrupperna skall finnas för hela verksamhetsåret per den 15
januari

Bokslut och verksamhetsberättelse ska avges efter fastställt bokslut eller senast i samband
med påföljande års bidragsansökan.

