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1. Allmänna förutsättningar för beviljande av grundbidrag
och aktivitetsbidrag
Bidrag kan beviljas en ideell förening registrerad i Mariehamn. Föreningen ska ha sin
huvudsakliga verksamhet i staden.
Föreningen ska ha godkända stadgar och en vald styrelse vid ansökningstidens utgång.
Föreningens syfte och innehåll får inte strida mot grundläggande demokratiska värderingar.
Allmännyttiga organisationer, förbund etc. som även är registrerade föreningar är inte
bidragsberättigade.
Bidrag beviljas inte till sådan verksamhet som erhåller stöd från Medborgarinstitutet. Bidrag
beviljas inte till fackföreningar, företagarföreningar, religiösa sammanslutningar, politiska partier
och företag.
Bidragens storlek är beroende av budgeterade medel och av antalet godkända
bidragsansökningar.

1.1 Grundbidrag
Grundbidraget är avsett att årligen bidra till föreningens finansiering av allmän
föreningsverksamhet, administration, telefon, trycksaker mm.
För beviljande av grundbidrag ska en förening ha minst 10 betalande medlemmar.
Medlemsavgiften ska betalas per person till föreningen. Medlemsavgiften får inte ingå i någon
annan avgift exempelvis en entréavgift.
Ansökan görs elektroniskt. Den sista ansökningsdagen är den 31 januari. Det medlemsantal som
då uppges ska baseras på föregående års uppgifter. För att kontrollera uppgifterna i ansökan kan
behörig tjänsteman göra stickprov genom att begära in föreningsmedlemmars personuppgifter
så som namn, födelseår och adress.
Varje förening får ett basbidrag som är lika stort för alla föreningar. Basbidraget utgör 20 procent
av det belopp som finns budgeterat för grundbidrag. Resterande belopp fördelas sedan så att 30
procent avsätts för att fördelas bland föreningsmedlemmar 21 år och äldre och 50 procent
fördelas bland de föreningsmedlemmar som är yngre än 21 år.
En föreningsmedlem som fyller 21 år under det år som ansökan baseras på räknas som yngre än
21 år.
Föreningar som erhåller bidrag ska i sina evenemang låta ledsagare till personer med
funktionsnedsättning delta avgiftsfritt.
Grundbidraget utbetalas efter det att bokslut, verksamhetsberättelse samt undertecknad
verksamhetsgranskning eller revisionsberättelse för det år som ansökan baseras på inlämnats till
kultur- och fritidssektorn.
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1.2 Aktivitetsbidrag
Bidraget avser att stöda regelbunden gruppverksamhet bland barn och unga.
Bidragets storlek är beroende av budgeterade medel för aktivitetsbidrag och av antalet godkända
bidragsansökningar. Kultur- och fritidsförvaltningen fastställer det belopp som beviljas per besök.
Genusperspektiv läggs på aktivitetsbidraget genom en genusbonus på 200 euro per år och
förening som utbetalas till de föreningar vilkas bidragsberättigade besök fördelar sig inom 60-40
procent mellan könen. Genusbidraget fördelas först ur potten och sedan fördelas resten av
aktivitetsbidraget.
Ett besök ska vara minst en timme. Aktiviteten ska ske i Mariehamn.
Gruppen ska bestå av minst 5 deltagare som det år ansökan baseras på är 20 år eller yngre.
Gruppen ska ha minst 5 sammankomster under året.
Varje grupp ska vara ledarledd.
Ansökan om bidraget söks elektroniskt och retroaktivt. Av ansökan ska framgå antal besök per
kön per förening eller sektion. Sista ansökningsdagen för föregående år är den 31 januari. För att
kontrollera uppgifterna i ansökan kan behörig tjänsteman göra stickprov genom att begära in
föreningsmedlemmars personuppgifter så som namn, födelseår och adress samt vid behov
deltagarlistor.
Aktivitetsbidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar och liknande
arrangemang.

2. Evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag kan beviljas för publika evenemang som huvudsakligen hålls i Mariehamn.
Ansökan görs elektroniskt på särskild blankett.
Bidragets storlek är beroende av budgeterade medel och av antalet godkända
bidragsansökningar.
Evenemangsbidraget utbetalas högst till det beviljade beloppet.
Kultur- och fritidssektorn gör en bedömning om hur stort bidrag som ska betalas ut för
evenemang som inte genomförts i den omfattning som redogjorts för i ansökan. Beslut om sänkt
belopp jämte blankett för rättelseyrkande delges de sökande. Bidrag för evenemang som inte
genomförs eller inte når upp till den omfattning som redogjorts för i ansökan kan inte överföras
till annat evenemang eller år.
Vid arrangemang som erhåller evenemangsbidrag ska det tydligt framgå att staden stöder
evenemanget tex genom att stadens logotype finns med i annonser, på hemsida och i annat
tryckt eller digitalt marknadsföringsmaterial.
Arrangörer som erhåller bidrag ska i sina evenemang låta ledsagare till personer med
funktionsnedsättning delta avgiftsfritt.
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Arrangörer som erhåller bidrag ska så långt som möjligt följa Mariehamns stads riktlinjer för
hållbara evenemang som finns på stadens hemsida www.mariehamn.ax
Evenemangsbidrag kan sökas 30 november året innan evenemanget genomförs samt 28 februari
och 31 augusti det år som evenemanget genomförs. Kultur- och fritidssektorn tar ställning till de
inkomna ansökningarna tre gånger per år.
Bidraget utbetalas för kostnader som genereras det år evenemanget genomförs och efter det
inlämnad redovisning inlämnats till kultur- och fritidssektorn. Redovisningen ska innefatta en kort
beskrivning av genomfört evenemang och samtliga intäkter och kostnader för evenemanget.

2.1 Principer för kultur- och ungdomsevenemangsbidrag
En prövning görs av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets
storlek. Prövningen görs av behörig tjänsteman.
Evenemangsstödet kan beviljas som hyresstöd i de av stadens idrottsanläggningar som kan bokas
genom kultur- och fritidssektorn. Hyresstödet kan maximalt utgöra 70 procent av
arrangemangets hyreskostnad.

2.2 Principer för idrottsevenemangsbidrag
Evenemangsstödet beviljas som hyresstöd i de av stadens idrottsanläggningar som kan bokas
genom kultur- och fritidssektorn. Hyresstödet kan maximalt utgöra 70 procent av
arrangemangets hyreskostnad.
En prövning görs av varje bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek.
För idrottsevenemang som inte hålls i de lokaler som bokas genom kultur- och fritidssektorn görs
en prövning av varje enskild bidragsansökan och utgående från detta fastställs bidragets storlek.
Prövningen görs av behörig tjänsteman.

3. Snabba pengar
Snabba pengar är till för enskilda och grupper som inte är registrerade föreningar som vill
arrangera fritids-, ungdoms- eller kulturaktiviteter i Mariehamn. Bidraget kan sökas fortlöpande.
Ansökan görs elektroniskt.
Bidraget kan delas ut för aktiviteter som är innovativa och/eller innefattar integration.
Aktiviteten ska ha ett genustänk och beakta tillgänglighet.
Aktiviteten måste vara publik. Snabba pengar är ett engångsbelopp. Inköp som görs för
bidragspengarna kan tillfalla Mariehamns stad.
Aktiviteten ska ha en ansvarsperson som har kontakt med den representant för staden som
fattat bidragsbeslutet.
Bidrag beviljas inte för en aktivitet som är en del av studier eller annan utbildning. Varje aktivitet
kan maximalt beviljas 1.000 euro.
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Det belopp som beviljats kan betalas ut i förskott. Efter avslutat projekt ska en redovisning
lämnas in. Om projektet av någon orsak inte kommit upp till den nivå som beskrivs i ansökan
eller inte genomförts kan bidragsmottagaren bli återbetalningsskyldig.

4. Indragning av bidrag
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om reduktion, indragning eller återbetalning av ovan
nämnda bidrag om det framkommer att den bidragssökande inlämnat oriktiga uppgifter eller på
annat sätt kraftigt frångått ansökans syfte och ändamål.
I sådana fall där bidragsmottagaren och den behöriga tjänstemannen är oeniga om det beviljade
beloppets utbetalning prövar kultur- och fritidsnämnden ansökan.
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