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1 Allmänna 
bidragsprinciper 

1.1 Allmänna principer 
Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och enskilda aktörer som 
är Borgåbor eller verksamma i Borgå. Den verksamhet som understöds ska stödja och 
komplettera verksamheten inom den sektor som beviljar understöd samt förverkligandet av 
stadens strategiska mål. Staden understöder samfund vars verksamhet främjar invånarnas 
hälsa och välbefinnande, ökar den egna aktiviteten och det gemensamma ansvaret samt 
förebygger marginalisering. 

Staden understöder föreningar och andra aktörer med allmänna bidrag och projektbidrag. 
Det anslag som finns tillgängligt för bidragen fastställs årligen i samband med att budgeten 
godkänns, med undantag för bidrag som delas ut av fondintäkter. 

Bidrag beviljas inte för verksamhet som är direkt anknuten till affärsverksamhet eller vars 
centrala syfte är att samla in pengar. Bidrag beviljas inte för samma verksamhet som sta-
den införskaffar som köpt tjänst. Bidrag beviljas inte för vidareutdelning och inte heller för 
stadens egen verksamhet eller verksamhet som genomförs för att finansiera stadens egen 
verksamhet. När bidrag övervägs beaktas de bidrag som föreningen eller aktören fått och 
det övriga stöd de fått av staden samt de kostnader som aktören själv ska betala. 

Användningen av bidraget övervakas av den sektor som beviljat understödet. Bidrag får 
användas endast för det ändamål som anges i bidragsansökan och -beslutet. Stadens re-
visorer och interna kontroll ska ges möjlighet att granska bidragstagarens förvaltning och 
bokföring. Om bidraget inte har använts i enlighet med bidragsvillkoren eller bidragsbeslu-
tet kan bidraget återkrävas eller utbetalningen avbrytas.  

1.2 Ansökan 
Största delen av bidragen kan sökas elektroniskt årligen i mars via stadens webbplats. 
Bokslut och verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsperiod ska bifogas ansök-
ningar av föreningar, organisationer och samfund. Övriga nödvändiga bilagor och utred-
ningar beror på bidraget som söks. 

Hjälp med att göra upp ansökningarna ges av stadens servicekontor Kompassen, Kräma-
retorget B. Ansökningar som lämnats in för sent avslås. För bidrag som ska sökas elektro-
niskt godkänns endast en elektronisk ansökan. Staden kan begära att ansökan 



 

kompletteras efter att den lämnats in. Bristfälliga ansökningar som inte har rättats eller 
kompletterats inom den tid som anges i begäran om korrigering avslås. 

1.3 Verksamhet som understöds 
Verksamheten som får bidrag ska stödja och komplettera stadens eget serviceutbud. Vid 
beviljandet av bidrag beaktas den understödda verksamhetens samhälleliga och aktuella 
värde som ett tillägg till stadens tjänster.  

Staden beviljar i regel bidrag till Borgåbor och föreningar som är verksamma i Borgå samt 
till andra aktörer vars verksamhet hör till sektorn i fråga. Riksomfattande och regionala ak-
törer kan få bidrag endast om verksamheten riktar sig till Borgåbor.  

Sektorerna beslutar om sina egna bidragsriktlinjer utifrån dessa bidragsprinciper som god-
känts av stadsstyrelsen. Bidragsansökningarna gås igenom i slutet av ansökningsperioden 
vid sektorernas samarbetsmöte. I detta sammanhang kan bidragsansökan vid behov föras 
över till en annan sektor för beslut, om verksamhetens innehåll är bättre anpassat till 
denna bransch. Bidrag beviljas till ett projekt från endast en sektor. 

1.4 Bidragsformer och beslutsfattande 
Borgå stads bidrag fördelas mellan allmänna bidrag och projektbidrag. Allmänt bidrag be-
viljas utifrån behovsprövning eller de kriterier som fastställts enligt bidragstyp för den verk-
samhet som sökanden planerar för verksamhetsperioden. Projektunderstöd beviljas sepa-
rat för fastställda projekt. 

Om den sökande får allmänt bidrag, kan projektbidrag beviljas för verksamhet som avviker 
från sökandens årliga verksamhet. Projektbidragen kan också stödja sådana evenemang 
och projekt som främjar utvecklingen och ibruktagandet av nya verksamhetssätt och idéer, 
genom vilka nya Borgåbor kommer med i verksamheten. 

1.4.1 Sektorn för livskraft 

Ändringar i kriterierna och anvisningarna för beviljande av de här bidragen fastställs av 
livskraftsnämnden. Bidragsbesluten fattas av den biträdande stadsdirektören eller genom 
hens beslut av serviceområdets direktör. 

1) Idrottsbidrag 
2) Ungdomsbidrag 
3) Kulturbidrag 
4) Museibidrag 
5) Bidrag för social delaktighet 
6) Bidrag för grundläggande undervisning i konst 
7) Bidrag till medborgarinstitutets elevföreningar 

 



 

1.4.2 Sektorn för fostran och bildning 

Ändringar i kriterierna och anvisningarna för beviljande av de här bidragen fastställs av 
Nämnden för fostran och bildning. Chefen för grundläggande utbildning och gymnasieut-
bildning fattar bidragsbesluten. 
 

1) Bidrag för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbild-
ningen 

 
1.4.3 Sektorn för stadsutveckling 

Ändringar i kriterierna och anvisningarna för beviljande av de här bidragen fastställs av 
stadsutvecklingsnämnden. Infrastrukturchefen fattar bidragsbesluten. 

1) Bidrag för underhåll och ombyggnad av enskilda vägar 
 
1.4.4 Stadsdirektören 

Stadsdirektören fattar bidragsbesluten. 
 

1) Veteranbidrag 
2) Projektunderstöd till övriga samhälleligt betydelsefulla aktörer 

 
Veteranbidrag beviljas i enlighet med det anslag som fastställts i budgeten genom stadsdi-
rektörens beslut till veteranorganisationer som har veteraner med front- och motsvarande 
tecken som medlemmar. För utdelningen av bidragen begärs ett utlåtande av delegationen 
för veteranärenden. 
 
Veteranbidraget upphör efter 2023, varefter veteranföreningarna och veteranernas tradit-
ionsorganisationer kan ansöka om bidrag för gemenskaplighet. 
 
Stadsstyrelsen eller stadsdirektören kan i särskilda undantagsfall bevilja projektbidrag till 
samhälleligt betydelsefulla aktörer som inte hör till aktörerna som nämns ovan. 
 
1.5 Annat stöd och samarbete 
Utöver de ekonomiska bidragen stöder och samarbetar staden med föreningar och andra 
aktörer på många andra sätt. 
 
För lokaler som ägs av staden och som erbjuds utomstående aktörer har det fastställts en 
hyresprislista med ett förmånligare pris för föreningar som är registrerade i Borgå än för 
andra aktörer. Även avgiftsfria lokaler erbjuds.  
 
Stadens personal ger föreningar och andra aktörer experthjälp, handledning och rådgiv-
ning. Också vid ansökan om stadens bidrag stöder man de sökande. Evenemangskalen-
dern på stadens webbplats gör det möjligt för föreningar och annan frivilligverksamhet att 
göra en avgiftsfri förteckning över evenemangen på webbplatsen.  



 

 
När stadens bidrag eller annat föreningssamarbete utvecklas förs en aktiv dialog med må-
let att utveckla samarbetet så att det tjänar alla parter och stöder frivilligverksamhetens ef-
fektivitet.   
 
Enheten för stadsinfrastukturens grönområden beviljar talkostöd till invånarföreningar, bo-
stadsaktiebolag och föreningar för städning av parker och allmänna områden som staden 
äger samt för små planterings- och förbättringsarbeten. Stödet ges i första hand som tillbe-
hörs-, avfallshanterings- och transporthjälp. Enheten för stadsinfrastukturens grönområden 
fastställer närmare anvisningar. Talkostödet kan sökas året om. 
 

2 Bidrag inom sektorn för 
livskraft: 
Kriterier för beviljande 
och bidragsanvisningar 

För följande bidrag inom sektorn för livskraft används enhetliga kriterier för beviljandet av 
bidrag:  
 

• allmänt bidrag för idrott 
• ungdomsbidragens allmänna bidrag och projektbidrag 
• kulturbidragens projektbidrag för att genomföra kulturverksamhet samt konstnärssti-

pendier 
• bidrag för social delaktighet 
• bidrag till medborgarinstitutets elevföreningar. 

 
Dessa enhetliga kriterier är indelade i obligatoriska kriterier och jämförelsekriterier. Obliga-
toriska kriterier är sådana som bidragssökanden eller verksamheten som understöds ska 
uppfylla för att bidraget överhuvudtaget ska kunna beviljas. Med jämförelsekriterierna be-
dömer man ansökningar som uppfyller de obligatoriska kriterierna och styr bidragens ef-
fektivitet och genomförandet av stadsstrategin. Jämförelsekriterierna används alltså för att 
jämföra ansökningarna sinsemellan och för att fastställa det bidragsbelopp som ska bevil-
jas sökanden.  
 
De obligatoriska kriterierna för beviljande av bidragen är:  
 



 

1) Verksamhet som bidrag inte beviljas för:   
- verksamhet, som är direkt anknuten till affärsverksamhet eller vars centrala syfte är 

att samla in pengar 
- samma verksamhet som staden införskaffar som köpt tjänst 
- för att ges vidare 
- stadens egen verksamhet eller verksamhet som genomförs för att finansiera sta-

dens egen verksamhet 
- samma verksamhet som Borgå stad redan beviljat ett annat slag av bidrag för   
- produktion av tjänst som är underställd upphandlingslagen (lagen om offentlig upp-

handling och koncession 1397/2016) 
- utövande av religion, politiska partiers verksamhet och fackföreningar.   

 
2) Kostnader som bidrag inte beviljas för: 
- hyreskostnader för lokaler som ägs av Borgå stad 
- annat syfte än det som anges i bidragsansökan och -beslutet   
- kostnader för ett projekt som genomförts föregående kalenderår, med undantag av 

idrottsbidrag 
- byggnads- och reparationskostnader för fastighet, renoverings- eller flyttkostnader 

för arbetsrum 
- kostnader för utlandsresor 
- privatpersoners examens-, termin- eller kursavgifter inklusive Medborgarinstitutets 

kursavgifter 
- enbart marknadsföringskostnader. 

 
3) Lägesrelaterade kriterier:  
- den sökande är verksam i Borgå eller verksamheten för vilken man ansöker bidrag 

riktar sig till Borgå eller Borgåbor 
- bidrag beviljas inte till nationella paraplyorganisationer.   

 
4) Kriterier anknutna till bidragsansökan, uppgifter som ska lämnas samt bilagor:   
- ansökan har lämnats inom den angivna ansökningstiden via den elektroniska ansö-

kan 
- föreningssökande har levererat föreningens verksamhetsberättelse för föregående 

räkenskapsperiod och bokslut inklusive förvaltningsrevisionsberättelse 
- sökande i form av arbetsgrupp eller privatperson har levererat de ansvariga perso-

nernas meritförteckningar eller andra sammandrag över ansvariga personers mot-
svarande verksamhet och kompetens 

- sökande i form av arbetsgrupp eller privatperson har levererat en specifikation över 
användningen av bidrag som erhållits av Borgå stad föregående år, om sökande 
har erhållit bidrag även föregående år 

- den sökande har levererat begärda tilläggsuppgifter och -material inom utsatt tid. 
Begärda tilläggsuppgifter och -material kan bestå av bland annat föreningens reg-
ler, innevarande årets verksamhetsplan och budget eller preciseringar av uppgifter 
som angetts i ansökningsblanketten.   



 

 
Jämförelsekriterierna för beviljande av bidragen är:  
 
Bidragsansökningarna jämförs med följande effekter som eftersträvas i Borgå stadsstra-
tegi så att all verksamhet som understöds som helhet främjar förverkligandet av dem: 
 

5) Pulserande stadsliv  
- Verksamheten främjar Borgås upplevelserika och mångsidiga fritid samt levande 

stadskultur. 
- Verksamheten ordnas under alla årstider. 
- Verksamheten möjliggör genuin dialog och bred växelverkan, djärva försök och 

byggande av en bra atmosfär.   
 

6) Bäst också i vardagen  
- Verksamheten ordnas såväl i centrum som i förorter, på landsbygden och även i 

skärgården. 
- Verksamheten ordnas för båda språkgrupperna samt för minoritetsspråkgrupper. 
- Verksamheten ordnas mångsidigt för alla åldersgrupper och olika målgrupper. 
- Verksamheten främjar kommuninvånarnas välfärd, hälsa, jämlikhet och delaktighet.   

  
7) Den populäraste hemstaden  
- Verksamheten skapar möjlighet för kompetent arbetskraft.   

 
8) Klimatgärningarnas stad  
- Verksamheten stöder uppfyllandet av Borgås klimatmål. 

 
Bidragets ändamålsenlighet och mängd prövas med beaktande av verksamhetens mängd, 
kvalitet och omfattning.  
 
2.1 Idrottsbidrag 
Bidrag för att stödja idrottsverksamhet i Borgå beviljas årligen. Bidrag kan beviljas registre-
rade idrotts- och motionsföreningar som har sin hemort i Borgå. Bidrag kan också beviljas 
som ett personligt bidrag, såsom utbildningsbidrag. Dessutom belönas framgångsrika id-
rottare.  
 
Livskraftsdirektören beslutar om hyres-, utbildningsbidrag och allmänt bidrag samt årligen 
om beloppet på engångsbidraget för varje utbildningsnivås träningsbidrag. 
 
2.1.1 Allmänt bidrag 

Allmänt bidrag för idrott beviljas registrerade idrotts- och motionsföreningar. Om förening-
ens verksamhetsperiod inte är ett kalenderår och den slutar efter den 1 mars, ansöker för-
eningen om bidrag utgående från föregående verksamhetsperiod.  
 



 

Som grunder för beviljandet av allmänt bidrag för idrott används livkraftssektorns enhetliga 
kriterier som listades ovan. Vid bedömningen av verksamhetens storlek, kvalitet och om-
fattning beaktas bland annat antalet Borgåbor som är medlemmar, antalet licenser, tränar-
nas utbildningsnivå, antalet föreningsanställda, tävlingsverksamhetens omfattning och 
framgång i idrotten. 
 
2.1.2 Projektbidrag 

2.1.2.1 Träningsbidrag 

Träningsbidrag beviljas för handledning eller träning av idrottsgrupper som är avsedda för 
personer under 18 år. En förutsättning för bidraget är att minst sju (7) personer deltar i trä-
ningen eller övningen i laggrenar, och minst fem (5) unga under 18 år i individuella grenar. 
I individuella grenar kan man utgående från en ansökan som riktas till idrottstjänsterna 
godkänna även ett mindre antal deltagare.  
 

- En (1) ledare eller tränare kan få träningsbidrag per övnings- eller träningstillfälle. 
- Träningen ska vara i minst 45 minuter. 
- Som ett träningstillfälle som understöds räknas inte matcher, tävlingar, träningsmat-

cher och -tävlingar och inte heller -hobbygrupper enligt hobbymodellen. 
- Om någon åldersgrupp på grund av det stora deltagarantalet delas in i flera trä-

ningsgrupper ska man be idrottstjänsterna om godkännande för att få bidrag för 
flera grupper.  

 
Träningsbidrag betalas utgående från utbildningsnivån för den ledare som varit närva-
rande vid träningen och fungerar som ansvarig tränare enligt följande:  
 
Nivå I   
Idrottslärare eller personer med högre idrottsutbildning, idrottsledare, idrottsrådgivare (in-
stitutsnivå), fysioterapeuter, läkare, klasslärare som är specialiserade på idrott, tränare el-
ler andra som har en idrottsutbildning på minst 200 timmar  
 
Nivå II   
Ledare med idrottsutbildning 101–199 timmar, personer som genomgått en minst fyra må-
naders idrottsledarkurs (inte utbildning som leder till yrkesexamen)  
 
Nivå III   
Ledare med en utbildning som idrottsledare på 61–100 timmar  
 
Nivå IV 
Ledare med en utbildning som idrottsledare på minst 31–60 timmar  
 
Nivå V 
Ledare med en idrottsutbildning på mindre än 30 timmar  
 
Den utbildningsnivå som berättigar till utbetalning av bidrag beaktas från den dag då ut-
bildningsintygen har lämnats till Idrottstjänsterna.   



 

 
Som grund för bidragets utbetalning godkänns endast Idrottstjänsternas träningsdagbok, 
som hittas på www.borga.fi/idrott --> bidrag. För utbetalning ska varje ledare omsorgsfullt 
föra en träningsdagbok skilt för varje träningsgrupp för vilken hen ansöker om bidrag.  
 
Träningsbidrag betalas för tre perioder:   
1. Perioden 1.1–30.4 
2. Perioden 1.5–31.8 
3. Perioden 1.9–31.12.  
 
Träningsdagboken ska lämnas in till idrottstjänsterna för utbetalning inom fem (5) vardagar 
efter att ifrågavarande period tagit slut. Träningsdagböcker som lämnats in för sent tas ej i 
beaktande.   
 
Om föreningen/gruppen/laget ger Idrottstjänsterna vilseledande eller felaktiga uppgifter om 
till exempel antalet övningar, tidpunkten, ledaren eller ledarens utbildningsnivå, avslås an-
sökningarna om träningsbidrag för perioden i fråga. 
 
2.1.2.2 Utbildningsbidrag 

Utbildningsbidrag kan beviljas idrottsföreningar för att ersätta kostnaderna för utbildning av 
ledare och tränare. Utbildningsbidrag kan också beviljas föreningar för specialgrupper som 
huvudsakligen ordnar idrottsverksamhet.  
 
Bidrag kan utgående från en bedömning beviljas också en ledare eller tränare som är 
verksam i en förening i Borgå om hen själv har bekostat sin utbildning.  
 
Bidrag kan också beviljas en ledare som har idrottsledaruppgifter inom Idrottstjänsterna i 
Borgå stad.  
 
Mer detaljerad tilläggsinformation som visar utbildningens andel och omfattning av verk-
samheten ska lämnas om utbildningar som äger rum vid normal ledarverksamhet eller i 
samband med läger/tävlingar.  
 

A. Utbildning som äger rum utanför Borgå  
- Kostnader som ersätts är kostnader för kurser, kost och logi samt resor. 
- Resekostnaderna ersätts enligt taxorna för allmänna färdmedel eller för användning 

av egen bil till ett belopp av högst 0,20 euro/km. 
- Kostnader för utbildning som äger rum utomlands ersätts inte. 
- Undervisningsmaterial som skaffats separat vid utbildningsevenemang (böcker, 

elektroniska läromedel/licenser osv.) ersätts inte. 
- Till ansökan bifogas kvitton eller kopior av dessa på betalda utbildningskostnader 

samt ett eventuellt intyg som fåtts över utbildningen.  
 

B. Utbildning som äger rum i Borgå  
- Endast avgifterna för deltagande i utbildningen i fråga ersätts. 



 

- Längden på utbildningen ska vara minst tre timmar. 
- Bilagor till ansökan som i punkt 1.  

 
C. Utbildningsevenemang som föreningen själv ordnar  
- Minsta antal deltagare i evenemanget är åtta personer.  
- Kostnader som ersätts är lokalhyra och instruktörs-/föreläsararvode. Föreläsarens 

resekostnader ersätts enligt punkt 1. 
- Längden på utbildningen ska vara minst tre timmar. 
- Till ansökan bifogas kvitton eller kopior av dessa över betalda lokal- och föreläsar-

kostnader samt en förteckning över deltagarna vid utbildningstillfället.   
 

D. Ledare som arbetar inom Idrottstjänsterna  
- Bidrag beviljas för högst två kurser/år/person. 
- Högst 50 procent av kursavgifterna ersätts, dock högst 200 euro/år. 
- Resekostnaderna ersätts till sitt fulla belopp enligt taxorna för allmänna färdmedel 

eller för användning av egen bil till ett belopp av högst 0,20 euro/km.  
 
Utbildning som leder till en yrkesexamen i idrott understöds inte.  
 
Ansökan om utbildningsbidrag, bidragets storlek och beslut om bidrag:  

- Bidrag söks retroaktivt i enlighet med kvittona. 
- År 2023 är bidragsperioden undantagsvis 1.11–31.12.2022.  
- Från och med 2024 är bidragsperioden 1.1–31.12.  
- Utbildningsbidrag söks i samband med ansökan om allmänt bidrag (i mars) med en 

separat elektronisk blankett. 
- Om det bidragsanslag som ska delas ut inte räcker till för att täcka de godkända ut-

bildningskostnaderna, bestäms bidragets andel (för de godkända kostnadernas del) 
procentuellt av hela anslaget. 

 
2.1.2.3 Hyresbidrag 

Hyresbidrag kan beviljas en i Borgå registrerad idrottsförening som själv hyr utrymme för 
sina regelbundna träningar i andra lokaler än de som hyrs av Borgå stads idrottstjänster.  
 
Godtagbara kostnader är  

- lokalens hyra 
- el-, vatten- och uppvärmningskostnader 
- försäkringar som uttryckligen gäller lokalen.  

 
Hyresbidrag söks en gång om året i samband med ansökan om allmänt bidrag, dock med 
en separat ansökan. Bidragsperioden är 1.1–31.12 och bidragen söks retroaktivt i enlighet 
med kvittona.  
 
De godkända kostnadernas totala belopp ska överstiga 1 000 euro/kalenderår.  
 



 

Borgå stad reserverar årligen ett anslag för hyresbidrag i sin budget. Om det bidragsan-
slag som ska delas ut inte räcker till för att täcka de godkända hyreskostnaderna, bestäms 
bidragets andel (för de godkända kostnadernas del) procentuellt av hela anslaget.   
 
2.2 Ungdomsbidrag 
Ungdomstjänsterna understöder i första hand ungdomsföreningar samt verksamhetsgrup-
per för unga registrerade i Borgå. Bidrag beviljas för verksamhet för barn, unga och barn-
familjer, för evenemang som ökar gemenskapen och förebygger ungdomarnas utslagen-
het samt för att anställa arbetstagare med huvud eller bitjänst och för projekt. 
 
2.2.1 Allmänt bidrag 

Allmänt bidrag för ungdomstjänster beviljas för föreningars regelbundna verksamhet och 
för evenemang som ökar gemenskapen. Som grunder för beviljandet av bidrag används 
livkraftssektorns enhetliga kriterier som listades ovan. Vid bedömningen av verksamhetens 
mängd, kvalitet och omfattning beaktas särskilt antalet medlemmar under 29 år, antalet 
klubbar eller verksamhetsgrupper som riktar sig till under 18-åringar och 18–29-åringar 
samt antalet evenemang som ordnas. 
 
2.2.2 Projektbidrag 

2.2.2.1 Lönebidrag 

Bidraget beviljas för löne- och arvodekostnader för ungdomsföreningarnas ungdomsarbe-
tare som har uppdraget som huvud- eller bisyssla samt för löne- och arvodeskostnader för 
barn- och ungdomsverksamhetens ledare. Som grund för bidraget används löne- och ar-
vodekostnaderna under föregående år. 
 
2.2.2.2 Projektbidrag 

Projektbidrag beviljas för enskilda projekt som riktar sig till unga eller för utveckling av ny 
verksamhet i registrerade föreningar eller oregistrerade grupper. Verksamheten ska avvika 
från föreningens eller gruppens normala verksamhet. Som grunder för beviljandet av pro-
jektbidrag används livkraftssektorns enhetliga kriterier som listades ovan. 
 
Verksamheten ska rapporteras till ungdomstjänsterna inom en (1) månad efter att projektet 
avslutats. Rapporten kan vara fritt formulerad eller så kan man använda en rapportblankett 
som fås hos ungdomstjänsterna. 
 
2.2.2.3 Verksamhetsbidrag för ungdomar 

Verksamhetsbidrag för ungdomar kan sökas året om. Bidraget beviljas utifrån behovspröv-
ning, högst 500 euro/evenemang.  
 
Ungdomsgrupper eller enskilda unga kan ansöka om verksamhetsbidrag för ungdomar. 
De unga ska vara under 29 år. Med verksamhetsbidraget stöds rusmedelsfri verksamhet 



 

som ungdomarna själva utarbetar och som är riktad till ungdomar. Ansökan om verksam-
hetsbidrag ska lämnas in till ungdomstjänsterna innan verksamheten inleds. Beslutet kom-
mer inom en till tre veckor från att ansökan lämnats in. Verksamhetsbidrag beviljas inte för 
permanent verksamhet och heller inte retroaktivt.   
 
Den grupp som ansöker om verksamhetsbidrag ska ha en utsedd kontaktperson. Gruppen 
eller den unga ska även ha en utsedd myndig ansvarsperson som kan vara till exempel 
någon av ungdomarnas vårdnadshavare. Gruppen eller den unga fyller i ansökningsblan-
ketten och ansvarar för projektets rapportering och användning av pengarna tillsammans 
med den ansvariga vuxna. Vid behov får man hjälp av ungdomstjänsterna med ansök-
ningsprocessen. Verksamhetsbidraget ska användas för det ändamål det sökts och bevil-
jats för. Om målet är penninginsamling ska det redogöras för intäkternas användningsän-
damål då verksamhetsbidraget ansöks.  
 
Verksamhetsbidrag söks med en separat blankett och användningen av stödet rapporteras 
inom en månad efter att verksamheten upphört. 
 
2.3 Kulturbidrag 
2.3.1 Allmänt bidrag 

Allmänt bidrag beviljas i första hand till etablerade och yrkesmässigt skötta betydelsefulla 
kulturinstitutioner, kultursammanslutningar och föreningar i Borgå som bedriver regelbun-
den kulturverksamhet i staden. I undantagsfall kan bidrag beviljas riksomfattande organi-
sationer som bedriver regelbunden kulturverksamhet i staden.  
 
Bidraget söks i maj för följande verksamhetsår. 
 
2.3.2 Projektbidrag 

2.3.2.1 Projektbidrag för kulturverksamhet 

Projektbidrag beviljas föreningar och grupper i Borgå samt enligt prövning privatpersoner 
som bedriver kulturverksamhet i Borgå stad. I undantagsfall kan bidrag beviljas riksomfat-
tande organisationer som bedriver kulturverksamhet i staden.  
 
Bidraget beviljas för ett visst objekt, till exempel för ordnande av kultur- och konstevene-
mang samt för andra projekt som betraktas som kulturverksamhet, såsom konserter, tea-
terföreställningar, utbildning, kurser, projekt och produktioner, utställningsverksamhet, 
publikationsverksamhet samt hembygdsarbete.  
 
Bidrag beviljas i första hand för sådana evenemang och andra projekt i vilka kommuninvå-
narnas deltagande inte begränsats på grund av medlemskap, inbjudan eller någon annan 
omständighet som är jämförbar med dessa. Av särskilt motiverade skäl kan bidrag beviljas 
för ett evenemang eller något annat projekt för Borgåbor utanför stadens område.   
 



 

Som grunder för beviljandet av projektbidrag används livkraftssektorns enhetliga kriterier 
som listades ovan. 
 
2.3.2.2 Hopea-Untracht-fondens stipendium  

Fonden heter Hopea-Untracht-fonden. Dess hemort är Borgå stad. Fondförvaltaren och 
namntecknaren är Borgå stad.  
 
Fondens syfte är att ge ekonomiskt stöd till främst meriterade bildkonstnärer, hantverkare 
och musiker som bor i Borgå stad. Konstföreningar, orkestrar, körer och museer i Borgå 
stad kan också få stöd. En del av fondens avkastning ska årligen delas ut som ett eller två 
stipendier för ovan nämnda ändamål. Stipendierna behöver inte vara lika stora. 
 
Beslut om utdelning av stipendium fattas årligen med beaktande av att   

- summan som ska delas ut ges i en eller två delar för det ändamål som anges ovan 
- stipendiet kan ges flera gånger till samma mottagare 
- stipendiet inte får användas för att täcka normala utgifter för museer eller andra in-

rättningar som hör till staden, utan det ska användas till ett speciellt behov. 
 
2.3.2.3 Konstnärsstipendium  

Syftet med stipendiet är att skapa arbetstillfällen och vidareutveckla yrkeskunnigheten. Sti-
pendiet delas ut till en konstnär som är fast bosatt i staden eller till en person som utför 
konstnärligt arbete och som förvärvat yrkeskunnighet. 
 
 
2.3.2.4 Konstnärsresidenset i Konstfabriken  

Målet med residensverksamheten är att stärka befintliga nationella och internationella nät-
verk inom konst- och kulturbranschen samt att skapa nya kontakter och samhälleliga pro-
jekt som lokala konst- och kulturaktörer och invånare drar nytta av. Ett arbetsrum och en 
bostad hör till residenset. Vistelsens längd är en till tre månader.   
 
Residenstiderna söks i februari. Sökande kan vara representanter för olika konst- och kul-
turbranscher samt den kreativa branschen. Av ansökan ska framgå den önskade arbets-
periodens längd, bransch och arbetsplan. 
 
2.3.2.5 Kultursalarnas avtalspris  

Kulturtjänsterna erbjuder salarna i Borgå Konstfabrik och Kulturhuset Grand till en arran-
gör av kulturevenemang till ett rabatterat avtalspris. Ansökan är kontinuerlig. 
 
Arrangören av kulturevenemanget ansöker om att omfattas av avtalspriset med kultur-
tjänsternas ansökningsblankett. Med kulturevenemang avses evenemang inom scenkonst 
som är öppna för allmänheten, såsom musik, teater och dans. Priset gäller endast evene-
mangsdagar, inte övnings-, bygg- och demonteringsdagar. 
 



 

2.4 Museibidrag 
Bidrag till museum beviljas till professionellt skötta museer som får statsunderstöd. I bidra-
get ingår både verksamhetsanslag och hyresanslag.  
 
Bidrag för följande verksamhetsår söks i maj året innan. 
 
2.5 Bidrag för social delaktighet 
Bidraget för social delaktighet stärker delaktighet och uppmuntrar frivilligverksamhet i 
Borgå samt stöder invånarnas delaktighet, välbefinnande samt verksamhet som stöder 
jämlikheten runt om i staden.  
 
Bidraget för social delaktighet kan sökas av invånar- och byaföreningar, föräldraföreningar, 
pensionärsföreningar, traditionsföreningar, föreningar som ordnar mångkulturell eller integ-
rationsstödjande verksamhet, föreningar som främjar arbetslösas delaktighet samt andra 
allmännyttiga föreningar, samfund och grupper som främjar delaktigheten eller medborgar-
verksamheten. Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och för specifika ända-
mål, såsom ett evenemang. 
 
Som grunder för beviljandet av bidrag för social delaktighet används livkraftssektorns en-
hetliga kriterier som listades ovan. 
 
2.6 Bidrag för grundläggande undervisning i konst 
Bidragsanslaget för den grundläggande konstundervisningen ingår i budgeten för enheten 
Grundläggande undervisning i konst. Bidrag för grundläggande undervisning i konst bevil-
jas en privat anordnare av den allmänna lärokursen i grundläggande konstundervisning för 
verksamhet som ordnas i Borgå. Bidraget per kalenderår fastställs i början av bidragsåret 
utgående från de verksamhetsuppgifter som lämnats in under föregående kalenderår.  
 
För att få bidrag krävs det att 

- livskraftsnämnden har godkänt anordnarens läroplan för den grundläggande konst-
undervisningen 

- utbildningsanordnaren har ett gällande samarbetsavtal med staden 
- anordnaren deltar i samarbetet inom den grundläggande konstundervisningen i om-

rådet 
- anordnaren lämnar årligen in två utredningar om sin verksamhet, den första senast i 

slutet maj och den andra senast i slutet av oktober. 
 
2.7 Bidrag till medborgarinstitutets elevföreningar 
Bidrag till medborgarinstitutets elevföreningar kan beviljas för verksamhet inom en elevför-
ening i ett medborgarinstitut som är registrerat i Borgå. 
 



 

Som grunder för beviljandet av bidrag används livkraftssektorns enhetliga kriterier som 
listades ovan. 
 

3 Bidrag för morgon- och 
eftermiddagsverksamhet 
inom den grundläggande 
utbildningen: Kriterier för 
beviljande och bidrags-
anvisningar 

Föreningar, församlingar och privata aktörer som erbjuder morgon- och eftermiddagsverk-
samhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning kan få bidrag för att genomföra 
morgon- och eftermiddagsverksamhet. Bidrag beviljas för handledarnas lön. I första hand 
stöds anordnare som ordnar eftermiddagsverksamhet för elever inom den grundläggande 
utbildningen.  
 
Ansökan om bidrag görs elektroniskt på Borgå stads blankett för ansökan om bidrag för 
morgon- och eftermiddagsverksamhet. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplanen, en 
utredning om kostnaderna, ett intyg över försäkringsbrevet och uppgifter om arbetstaga-
rens lön som bidraget söks för. Ansökningstiden går ut den 31 maj för höstterminens verk-
samhet och den 22 november för vårterminen. Ansökningar om bidrag som lämnats in 
andra tider behandlas från fall till fall.  
 
Ett bokslut över användningen av det beviljade bidraget ska lämnas vid bidragsperiodens 
slut. Bidrag beviljas för verksamhet som infaller under skolans läsår (1.8–31.5). Om verk-
samheten inte genomförs eller avbryts under bidragsperioden eller om en arbetstagare 
som får bidrag sägs upp och ingen anställs i stället, ska det utbetalda bidraget återbetalas 
till staden. Om en förändring sker i verksamheten som påverkar arbetsförhållandena för 
personer som fått stöd för lönekostnaderna ska skillnaden återbetalas till staden. Bidragen 
för höstterminen betalas in på det konto som anordnaren angett i början av augusti. Bidra-
gen för vårterminen betalas ut i början av januari.  
 



 

Att få statsunderstöd för morgon- och eftermiddagsverksamhet samt att reservera stadens 
budgetmedel för ändamålet i fråga är en förutsättning för beviljande av bidrag.  
 
1. Lönebidrag för ledare  
 
Borgå stad har som mål att det på varje verksamhetsställe beroende på gruppens storlek 
finns minst en behörig ledare som arbetar 30 timmar per vecka. Bidraget är avsett att 
stödja lönekostnader för de personer för vilka bidrag har sökts.  
 
Som bidrag beviljas 65 procent av ledarens godtagbara lönekostnader samt social- och 
pensionsförsäkringspremier. Den godtagbara bruttolönegrunden bestäms enligt den 
grundlön som fastställts för Borgå stads skolgångsbiträden. Stora klubbar (minst 30 barn) 
kan dessutom få 40 procent lönesubvention för en andra (25 h/vecka) behörig ledares lö-
nekostnader. Mer lönesubvention (450 euro/mån.) kan beviljas till grupper med barn som 
behöver särskilt stöd. Flera bidrag kan beviljas för stora och/eller utmanande grupper.  
 
2. Mellanmål  
 
Staden bekostar eftermiddagsklubbarnas mellanmål. Serviceproducenten ansvarar för att 
ordna serveringen av mellanmålet. Serviceproducenten beställer mellanmålen från Kost-
tjänsterna.  
 
3. Anskaffning av material och redskap  
 
Serviceproducenten ansvarar för att på egen bekostnad skaffa tillräckligt och mångsidigt 
material för verksamheten samt ändamålsenliga motionsredskap. 
 

4 Bidrag för underhåll och 
ombyggnad av enskilda 
vägar 
Kriterier för beviljande 
och bidragsanvisningar 

Bidragsprinciperna bildar anvisningar enligt vilka staden understöder väghållningen och 
byggandet av enskilda vägar. Vid beviljandet av bidrag beaktas varje vägs trafikmässiga 



 

betydelse, läge och karaktär. Staden understöder väglagen inom ramen för den gällande 
budgeten.  
 
Enligt 84 § i lagen om enskilda vägar: ”Kommunen beslutar om de bidrag som av dess 
medel beviljas för väghållning av enskilda vägar, om villkoren för bidragen och om tillsynen 
över användningen av bidragen samt beslutar om att kommunen helt eller delvis ska åta 
sig anläggningen eller underhållet av en väg. Förutsättningen för beviljande av bidrag för 
väghållningen är att det har bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen 
och att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och 
i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som för-
utsätts i 50 §.”  
 
Enligt 85 § i lagen om enskilda vägar: ”Om staten eller kommunen med stöd av denna el-
ler någon annan lag understöder väglaget eller vägdelägarna gemensamt vid underhållet 
av en väg, får användningen av vägen för annan trafik än sådan som gagnar vägdelä-
garna inte förbjudas eller vägen stängas av under den period som understödet avser.”  
 
4.1 Stadens bidrag för underhåll av enskilda vägar  
Staden kan understöda underhållet av en enskild väg, €/km. Enskilda vägar som får bidrag 
ska uppfylla följande villkor:  
 

- Ett väglag har bildats för vägen, och det skall finnas minst tre vägdelägare, av vilka 
en delägare skall vara fast (åretrunt) invånare. Bidraget för väglaget bestäms enligt 
den sträcka som uppmäts för den sista åretruntinvånaren vid vägen.  

- Vägen är en tillfartsväg eller enskild väg till permanent bosättning med en avsevärd 
trafikmässig betydelse eller en enskild väg eller farled som används för annan trafik 
än transporter till förmån för vägdelägarna (t.ex. linjetrafik). 

- Ett konto i väglagets namn har öppnats för väglaget, till vilket bidraget kan betalas.  
- Väglaget har under det föregående kalenderåret samlat in vägavgifter eller trans-

portavgifter av vägdelägarna (enhetsavgift). 
- Väglaget har också meddelat sina kontaktuppgifter till Lantmäteriverket, som för ett 

register över enskilda vägar. 
- Väglaget har anmält sina vägmärken till Trafikledsverkets system Digiroad. 
- Vägen hålls under hela året i trafikbart skick för personbil, ett undantag kan vara ett 

kortvarigt avbrott under menförestiden. 
- Vägmärken som förbjuder trafik får inte sättas upp, förutom under menförestiden. 
- Beslut om bidrag som beviljas för underhåll av särskilda objekt fattas från fall till fall. 
- Ansökan ska vara korrekt och ifylld på ett riktigt sätt och lämnas in till staden inom 

utsatt tid. 
- Väglaget ska också lämna in ett godkänt bokslut över föregående års inkomster och 

utgifter inom utsatt tid. 
- Stadens revisorer har rätt att granska väglagets räkenskaper eller bokslut.  

 



 

4.2 Stadens bidrag för grundlig förbättring av enskilda 
vägar  

Staden understöder vid byggande av en enskild väg (grundlig förbättring), om ovan 
nämnda villkor för underhållsbidrag uppfylls samt: 
 

- väglaget har konkurrensutsatt det arbete som ska utföras enligt de villkor som 
anges i upphandlingslagen 

- väglaget har vid sitt möte beslutat ansöka om bidrag för sitt förbättringsprojekt.  
 
Ett ytterligare villkor för att få stadsbidrag är att man om det är möjligt att få bidrag, ansö-
ker om statsunderstöd för byggande av väg med stöd av lagen om enskilda vägar eller 
skogsförbättringslagen. Staden deltar inte i kostnaderna för markinlösning.  
 
Bidragets storlek bestäms utgående från vägens trafikmässiga betydelse, vägnätets ställ-
ning och rimlig väghållning så att  
 

- för tillfartsvägar till fast bosättning och trafikmässigt betydelsefulla vägar utgör sta-
dens bidrag sammanlagt 18–70 procent av de faktiska och godkända kostnaderna 
(statens och stadens bidrag sammanlagt ca. 50–80 procent)  

- för skogsvägar betalas bidrag i enlighet med föregående punkt till den del vägen 
som betjänar fast bosättning eller om vägen har regelbunden linjetrafik 

- väglagens kostnadsberäkningar, på basis av vilka bidragen betalas, godkänns av 
kommunteknikchefen 

- bidrag beviljas enligt behovet av arbetet som ska utföras och hur brådskande det 
är.  

 
Bidrag för grundläggande förbättringar beviljas enligt prövning utgående från ansökningar 
inom ramen för det årliga anslag som reserverats i budgeten. 
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