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1 Allmänna villkor för be-
viljande av bidrag  

Social- och hälsovårdssektorns grunder för beviljande av bidrag följer Borgå stads allmänna principer för bi-
drag och kompletterar dem. Borgå stads social- och hälsovårdsnämnd beviljar bidragen. Bidrag kan fås 
högst till det belopp som sökanden ansökt om.  

Bidrag kan beviljas  

• om föreningen verkar i Borgå och är en registrerad förening  

• om föreningen i första hand är en sjukdoms-, handikapp- och pensionärsförening eller 

en annan förening för verksamhet som stöder kommuninvånarnas välbefinnande 

• om den understödda verksamheten som föreningen ordnar för invånare i olika åldrar främjar 

välbefinnande, egen aktivitet, självständighet och gemensamt ansvar samt motverkar utslag-

ning och ojämlikhet.  

 

Bidrag beviljas för den verksamhet som ordnas. Bidrag beviljas inte för hyreskostnader eller köp av 
inventarier, städning- och renhållningskostnader, kontorsmaterial, telefon-, ict-kostnader, löneadminist-
ration och bokföringskostnader och inte för arbetsgivarens löneadministrationskostnader för anställ-
ning av långtidsarbetslösa.  

 

Bidrag kan ansökas inom den årligen fastställda ansökningstiden. Till ansökan ska fogas bokslut och verk-
samhetsberättelse för den föregående verksamhetsperioden samt budget och verksamhetsplan för den aktu-
ella perioden. Dessutom kan andra bilagor och utredningar begäras beroende på det bidrag som ansöks.  
 
Ansökningarna skickas elektroniskt. Stadens servicekontor Kompassen, Krämaretorget B, hjälper vid behov 
med den elektroniska ansökan. Ansökningarna ska vara framme inom den angivna tiden. Försenade ansök-
ningar avslås. Staden kan också begära sökanden att komplettera ansökan efter att den lämnats in. Bristfäl-
liga ansökningar som inte har korrigerats eller kompletterats enligt begäran inom utsatt tid avslås. 

 

2 Bidragskategorierna 

Bidragen delas in i tre kategorier:  

1. Bidrag för tjänster och fritidsverksamhet (Allmänna bidrag) 

2. Projektbidrag för olika objekt och projekt   

3. Sysselsättningsbidrag 
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2.1 Bidrag för tjänster och fritidsverksamhet 

För de allmänna bidragen ha reserverats anslag i social- och hälsovårdssektorns budget. Bidragets ända-
målsenlighet och mängd prövas med beaktande av verksamhetens mängd, kvalitet och omfattning, behovet 
av understöd och föreningens ekonomiska läge.   
 
Bidragen riktas till verksamhet som är förebyggande, ökar samhörigheten och erbjuder möjligheter till delta-
gande.  Bidrag beviljas bl.a. för kamratstöds-verksamhet, för tjänster och verksamhet för risk- och special-
grupper samt för att stöda äldre personers möjligheter att bo hemma. Bidrag beviljas också för frivilligarbete, 
hobby-, klubb- och rekreationsverksamhet. 
 

 

2.2 Projektbidrag för olika objekt och projekt  

Bidragen finansieras i regel med social- och hälsovårdsfondernas årliga avkastning. Verksamhet, till vilken 
man ansöker om bidrag, skall ha objekt- eller projektbetoning.  

Om anslaget för projektbidrag för olika objekt och projekt inte i sin helhet kommer att användas för prioritets-
område 1, 2 eller prioritetsområde 3, kan summan användas till att antingen komplettera det totala bidrags-
beloppet för tjänster eller fritidsverksamhet.   

2.2.1 Prioriteringsområde 1: Minska ensamheten  

Den understödda verksamheten ska underlätta ensamheten hos människor i olika åldrar i Borgå och främja 
samhörigheten. Den bästa hjälpen mot ensamhet är kontakten till en annan människa. För detta reserveras 
preliminärt 46 % av fondernas avkastning. Vid beredningen av bidragen bedöms verksamhetens aktivitet, 
effektfullhet och genomförandeplan. Bidragsbeloppet för denna prioritering avgörs genom en helhetsbedöm-
ning.  

Bidraget för verksamhet med tyngdpunkten att minska ensamhet är avsett för din förening, om arten 
av er verksamhet (objekt) eller  

• målet för ert projekt är att främja hälsan och välbefinnandet för invånare i olika åldrar i Borgå 

genom att  

o förebygga ensamhet  

o minska ensamhet med hjälp av gemenskap genom att ordna verksamhet 

o stödja den som upplever ensamhet och ge handledning samt vid behov vägleda per-

soner till föreningens egen verksamhet eller till en annan förenings verksamhet som 

ordnar fritidsaktiviteter och träffar med andra människor  

o utnyttja kommunikationskanaler på ett mångsidigt sätt så att det är så lätt som möjligt 

att hitta verksamheten  

• verksamheten riktar sig till Borgåbor samt stöder social- och hälsovårdssektorns egen verk-

samhet. 

 

2.2.2 Prioriteringsområde 2: Förebyggande mental- och missbruksarbete  

Syftet med den understödda verksamheten är att stärka den psykiska hälsan samt att förebygga och 
minska de skador som missbruket orsakar. För detta reserveras preliminärt 38 % av fondernas av-
kastning. Syftet med det förebyggande mentalvårds- och missbruksarbetet är att stärka den psykiska 
hälsan, förebygga utmattning och främja ett liv utan missbruk. Vid beredningen av bidragen bedöms 
verksamhetens aktivitet, effektfullhet och genomförandeplan. Bidragsbeloppet för denna prioritering 
avgörs genom en helhetsbedömning.  
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Bidraget för verksamhet med tyngdpunkten på förebyggande mentalvårds- och missbruksarbete är 
avsett för din förening, om  

• målet för er verksamhet är att främja hälsa och välbefinnande för Borgåbor i olika ålder genom 

att  

o förebygga att personer inte börjar använda alkohol och andra droger, röka eller spela 

för pengar, eller  

o stöda att missbruk, rökning och/eller spelande för pengar minskar och missbrukare 

kan sluta med det, eller  

o minska riskfaktorerna för våld i nära relationer, såsom utslagning av familjer samt 

missbruksproblem och psykiska problem 

• verksamheten riktar sig till Borgåbor samt stöder social- och hälsovårdssektorns egen verk-

samhet. 

 

2.2.3 Prioriteringsområde 3: Främja dubbelriktad integration 

Den understödda verksamheten ska underlätta integrationen av invandrare i olika åldrar i Borgå.  För 
detta reserveras preliminärt 16 % av fondernas avkastning. Vid beredningen av bidragen bedöms 
verksamhetens aktivitet, effektfullhet och genomförandeplan. Bidragsbeloppet för denna prioritering 
avgörs genom en helhetsbedömning. 

 

Bidraget för verksamhet med tyngdpunkten att främja dubbelriktad integration är avsett för din före-
ning, om arten av er verksamhet (objekt) eller  

• målet för ert projekt är att främja hälsan och välbefinnandet för invånare i olika åldrar i Borgå 

genom att 

o främja integrationen, i synnerhet dubbelriktad integration 

o skapa situationer med växelverkan i det finländska samhället, mest i vardagssituat-

ioner och i närsamhällen, t.ex. inom fritidsverksamhet 

o utnyttja kommunikationskanaler på ett mångsidigt sätt så att det är så lätt som möjligt 

att hitta verksamheten 

o samarbeta i stor utsträckning med andra lokala aktörer 

• riktar sig till Borgåbor samt stöder social- och hälsovårdssektorns egen verksamhet 

 

2.3 Sysselsättningsbidrag  

Sysselsättningsbidrag kan beviljas för sysselsättningsprojekt som genomförs i Borgå stad. Projekten ska 
stöda sysselsättningen av arbetslösa i Borgå, speciellt de unga arbetslösa och de långtidsarbetslösa. Finan-
siering beviljas för projekt som kompletterar sysselsättningsverksamheten vid sysselsättningstjänsterna i 
Borgå stad.  
 
Projekten bör erbjuda sådana yrkesinriktade tjänster för arbetslösa som inte ingår i Borgå sysselsättnings-
tjänsters serviceutbud. Ett av målen är att stödja projekt som kan erbjuda klienterna lönearbete. Sökanden 
ska i sin ansökan tydligt ange projektets verkningsfullhet, hur verksamheten stöder och kompletterar stadens 
egen sysselsättningsverksamhet samt svara på varje punkt i principerna för understödskategorin i fråga. Om 
det anslag som reserverats för understöd för sysselsättningsprojekt inte används i sin helhet gör sysselsätt-
ningstjänsterna en bedömning av användningen av det återstående anslaget under detta år, om projekt som 
har en betydande sysselsättande effekt startar i Borgå.  
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2.3.1 Principerna för bidrag för sysselsättningsprojekt 

1) Beviljande av bidrag inverkar betydligt på främjande av sysselsättningen i Borgå.  
 
2) Projekten stöder och kompletterar Borgå stads egna sysselsättningstjänster och deras mål. 
 
3) Man bör alltid i planeringsskedet för projektet på förhand förhandla med stadens sysselsättningstjänster 
om den kommunala finansieringsandelen för att man i budgeten kan separat förbereda sig på en eventuell 
finansieringsandel från kommunen. När det gäller fortsatt finansiering som söks årligen, bör man varje år an-
söka om kommunal finansiering och också förhandla, om det blir väsentliga förändringar i projektets mål-
grupp, verksamhet eller kostnader. 
 
4) Sökanden utreder i ansökan finansieringsplanen för hela projektet samt specificerade finansieringskällor, 
inklusive andra eventuella bidrag från Borgå stad. Om den eventuella kommunala finansieringen, som kan 
anges som en kalkylmässig andel (t.ex. lokaler eller arbetsinsats) avtalas separat om det med tanke på pro-
jektet är det ändamålsenliga handlingssättet 
 
5) Förutsättningen för beviljande av bidrag är att staden har en möjlighet att följa hur projektet framskrider, till 
exempel i projektets styr- och ledningsgrupp. 
 
6) Om sökanden föreslår flera projekt som behöver finansiering, bör sökanden ställa projekten i prioritetsord-
ning. 
 
7) Om det kommer flera projektansökningar från olika aktörer för samma målgrupper eller åtgärder, kan aktö-
rerna uppmanas att förhandla om projektsamarbete för att undvika överlappningar innan beslutet om kom-
munal finansiering fattas. 
 
8) Man bör omedelbart meddela till sysselsättningstjänsterna i Borgå stad om de eventuella förändringarna i 
kostnadsberäkningen eller projektplanen för projekt som finansieras för att se över den kommunala finansie-
ringen. Förutsättningen för den årliga kommunala finansieringen är att projektet framskrider enligt de mål 
som ställts för det. 
 
9) När man informerar om projektet bör Borgå stad nämnas som en delfinansiär. 
 
10) Om den som genomför projektet inte ännu vid tidpunkten för ansökan är säker på tidpunkten för projektet 
och den övriga finansieringen, bör förhandsuppgifterna om projektet trots allt lämnas på ansökningsblanket-
ten. 


