
KASKÖ STAD/BILDNINGSNÄMNDENS FRITIDSSEKTION

PRINCIPER FÖR GODKÄNNANDE AV BIDRAG OCH  ANVISNINGAR VID ANSÖKAN AV 
BIDRAG FÖR KULTUR-, IDROTTS- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Allmänt
Fritidssektionen beviljar bidrag årligen  för kultur-, idrotts- och ungdoms-
verksamhet. De sökande, som inte får bidrag för sin verksamhet från fritids-
sektionen, kan söka det från stadsstyrelsen.

Vid beslutsprocessen beaktas till ärendet hörande lagstiftning samt 
undervisningsministeriets eventuella bestämmelser och föreskrifter. Sökande kan 
vara förening eller annan gupp vars hemort är Kaskö.

Då det gäller ungdomsverksamhet, kan sökande vara en icke registrerad 
ungdomsförening eller en sammanslutning som ungdomarna själva tillsatt 
(2/3 av medlemmarna skall då vara under 29 år). Vid ansökan om ungdomsbidrag 
skall verksamhetens omfattning, verksamhets-form samt ungdomsverksamhetens 
andel av föreningens budget och verksamhet framgå.

Vid behandling av bidragsansökningarna sätts tyngdpunkten på att understöda 
Kaskö stads invånares möjlighet till intressen och fritidssysselsättning. 

Bidragsformer Bidraget kan vara
 verksamhetsbidrag
 målbidrag
 specialunderstöd för kulturverksamhet

Verksamhetsbidrag kan föreningar ansöka för den årliga verksamheten. Målbidrag 
kan ansökas av förening, enskild aktör eller sammanslutning för särskilt ändamål. 
Målbidrag utbetalas retroaktivt enligt de förverkligade och godkända utgifterna. 
Fritidssektionen kan på eget initiativ bevilja specialunderstöd för kultur-
verksamhet för förening ,griupp eller en staka aktörer.
 

Ansökningsförfarande
Ansökningstiden för bidrag är mars månad. Ansökning sker på särskild blankett.
Blanketter finns att fås på stadshuset, ungdomsbyrån och biblioteket. Blanketten 
finns också på stadens Inernet-sidor. Annonsering gällande bidragen sker på 
Staden informerar-bladet och på stadens hemsida.

Till föreningarnas  ansökan skall bifogas eventuellt utredning över hur man 
använt föregående års beviljade bidrag samt verksamhetsberättelse, bokslut och 
föregående års revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budget för den 
period bidrag ansöks. Dessutom skall föreningens stadgar bifogas om föreningen 
inte tidigare inlämnat dem eller om stadgarna ändrats. Andra sökanden ska ge 
möjligen samma uppgifter.

Beslut om bidrag och utbetalning
Vid bedömning av bidragsbesluten tar fritidssektionen  i beaktande hur bra och 
omfattande den understödda verksamheten gagnar kasköbornas kultur-, ungdoms- 
eller idrottsverksamhet. Då kan en skildgrupp Kasköbor som hör till nån förening 
I grannkommunen också ansöka bidrag åt den egna gruppen.. Verksamhets-
bidragen och specialunderstöd för kulturverksamhet utbetalas då besluten vunnit 
laga kraft. Målbidragen utbetalas då sökande inlämnat en utredning över att 
projektet verkställts i den form och omfattning som ansökan gjorts.


