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ALLMÄNNA REGLER OM BIDRAG
Allmänt
Fritids- och kulturnämnden (Fkn) delar ut bidrag på basen av ansökan till föreningar som ordnar
idrotts-, barn-, ungdoms-, nykterhets-, kultur- och simskoleverksamhet. Verksamheten bör framgå i
föreningens stadgar, verksamhetsberättelse eller i verksamhetsplanen. Bidrag kan sökas av förening
som är registrerad och har Malax som hemort eller har verksamhet i Malax för Malaxbor. Föreningen
ska följa det som anges i föreningslagen och andra lagar samt föreningens stadgar.
Bidrag beviljas, under kalenderåret, endast en gång för ett och samma ändamål (och av en nämnd i
Malax kommun). Bidraget ska användas för de ändamål för vilka det har beviljats.
Målsättning
Fkn:s målsättning är att fördela bidrag för idrotts-, barn-, ungdoms-, nykterhets- och simskoleverksamhet med stöd av ungdomslagen och idrottslagen samt bidrag för kulturverksamhet enligt lagen för
kommunal kulturverksamhet. Fkn strävar till att stöda ideella föreningar som ordnar denna verksamhet. Bidragets målsättning är att främja barn- och ungdomsverksamheten samt kulturen i kommunen.
Särskild uppmärksamhet ska läggas på barn och ungdomars behov och möjlighet till en aktiv och
kreativ fritid. Bidraget ska också stimulera till ett brett föreningsliv och aktiva föreningar. Föreningen
ska medverka aktivt i förebyggande syfte mot tobak, alkohol, droger och för hälsosam livsstil och för
god fostran.
Bidraget ska stöda verksamheten, inte upprätthålla den. Varje bidragsmottagare ska ha en egen medelsanskaffning för sin verksamhet.
Bidragsformer
Bidragsformerna är följande:
- Verksamhetsbidrag för
 Idrotts- och motionsverksamhet
 barn- och ungdomsverksamhet
 kulturverksamhet
 Simskola
Vid beviljandet av bidrag beaktas åtminstone följande kriterier:
- Kvaliteten och omfattningen av verksamheten
- Barn- och ungdomsverksamheten är speciellt viktig
- Ändamålet med sökandes verksamhet samt verksamhetens art och omfattning
- Sökandes aktivitet, företagsamhet och egen finansiering
- Samhällelig betydelse och regional fördelning
- Behovet av bidrag (den sökandes ekonomiska ställning)
- Verka för nykterhet och sunda levnadsvanor samt bidra till fostran av harmoniska och
ansvarskännande individer.
- Även jämställdhetsaspekter beaktas
Ovannämnda kriterier är riktlinjer, men inte bindande. Nämnden har rätt, ifall motivering till detta
föreligger, att avvika från dessa kriterier.
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Förutom ovannämnda allmänna kriterier kan det finnas speciella kriterier som beskrivs senare i
detta dokument.
Ansökningsförfarande
Fkn kungör ansökan om bidrag på Malax kommuns hemsida, per post och e-post till de som sökt
bidrag föregående år samt på Facebook-sidorna.
Blanketter för ansökan om bidrag kan hämtas från kommunens hemsida www.malax.fi/fritid. Ansökan med bilagor skickas till Malax kommun, Fritids- och kulturnämnden, Malmgatan 5, 66100 MALAX eller per e-post till fritid@malax.fi. Ansökningstiden utgår årligen 4 april eller den dag som
anges i annonsen och anvisningarna. Till ansökan bifogas de bilagor som anges i dessa anvisningar.
Ansökningar som inte lämnats in inom utsatt tid eller är bristfälliga kan beaktas endast i undantagsfall.
Nämnden besluter från fall till fall om en försenad ansökan kan beaktas eller inte. Bristfälligt ifyllda
ansöknings- och bilageblanketter beaktas om föreningen kompletterar dem före den av fritidssekreteraren angivna tidsfristen löper ut.
Beslut
Fkn beslutar om fördelningen av verksamhetsbidrag och simskolebidrag vanligen i maj månad.
Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om beslutet jämte anvisningar
för rättelseyrkan. Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till fkn inom 14 dagar från delgivningen av
beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar och för e-post 3 dagar). Ifall den sökande har
angett en e-postadress skickas beslutet jämte anvisningar per e-post och i annat fall per post.
Redovisning
Föreningen är skyldig att på begäran redovisa för användningen av beviljade bidrag. Fkn har rätt att
granska användningen av bidragsmottagarens bokföring och därtill anslutna handlingar för att utreda
om bidraget använts på planerat sätt. Bryter bidragsmottagaren mot villkoren kan nämnden kräva
återbetalning av det beviljade bidraget helt eller delvis.

VERKSAMHETSBIDRAG
Fkn fastställer årligen fördelningsprocenten för idrottsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet,
kulturverksamhet och simskoleverksamhet. Fördelningsprocenten är inte bindande, men nog riktgivande.
Bidrag beviljas på basen av vad bidraget ska användas till samt den senaste godkända verksamhetsberättelsen, senaste godkända verksamhetsplanen och budgeten. Även kriterierna på sid 2 beaktas.

Idrottsverksamhet
Föreningens huvudsakliga uppgift ska enligt stadgarna vara idrottsverksamhet. Simskolebidragen får
bidrag från denna post. Föreningar med flera grenar/underföreningar fördelar bidragen internt på basen av den ansökan de inlämnat.
Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan beviljas föreningar och sammanslutningar som bedriver ungdomsverksamhet. Idrottsföreningar med ungdomsverksamhet får bidrag för idrottsverksamhet och inte för ungdomsverksamhet.
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Kulturverksamhet
Verksamhetsbidrag kan beviljas kulturföreningar och -sammanslutningar som medverkar till att ett
mångsidigt och varierat kulturutbud kommer kommunens invånare till del.

Simskoleverksamhet
Bidrag kan beviljas föreningar som bedriver simskoleverksamhet. Inga transportkostnader tas med i
beräkningen för simskolebidraget.
Bilagor
Till ansökan bifogas den senaste godkända:
- verksamhetsberättelse
- bokslut (resultat- och balansräkning)
- revisionsberättelse
- verksamhetsplan
- budget
- föreningens stadgar (om de är förändrade eller om en ny förening ansöker om bidrag)
Ändamål för vilka bidrag inte beviljas
Bidrag beviljas inte:
- för busstransporter, resor, lägerskolor eller för barn när de representerar skolan eller daghemmet
- sektioner och arbetsgrupper till registrerade föreningar (undantag för kulturverksamhet)
- åt hem och skola föreningar, åt andra föräldraföreningar eller motsvarande som ordnar verksamhet för dagisbarn, skolans elever eller studerande.
- för partipolitisk verksamhet
- för barn- och ungdomsverksamhet arrangerad av daghem, skola, läroanstalt eller annan inrättning
- för investeringar (t.ex. anskaffning av anläggningstillgångar, fastigheter eller aktier, anskaffning av maskiner, anläggningar och utrustningar vilkas användningstid överskrider 5 år)
- för företagsverksamhet
- 4H-föreningar erhåller inte verksamhetsbidrag via fkn eftersom 4H erhåller bidrag via sektionen för samhällsutveckling

Andra bidrag och förändringar
Fkn delar inte längre ut separata projektbidrag, driftsbidrag, renoveringsbidrag, kartbidrag eller bidrag för ledarskolning, utan ingår i verksamhetsbidraget. De budgetmedel som tidigare gick till
dessa bidrag kommer i fortsättningen att fördelas som verksamhetsbidrag fritt för mottagarna att
disponera enligt ansökan. Nämnden har alltså inte minskat de budgetmedel som fördelas som bidrag, föreningarna får naturligtvis använda sitt bidrag till ledarskolning, projekt med mera.
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