
 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I KIMITOÖNS KOMMUN       
BIDRAGSPRINCIPER 2017           BESLUT KFN 7.2.2017 § 7 
Bidrag Utdelningsgrunder Ansökan Bifogas Lediganslaget 
1. Verksamhetsbidrag för 
ungdomsföreningar i 
Kimitoöns kommun 

Bidraget delas ut på basen av 
föregående års verksamhet 
enligt de gällande 
verksamhetsbidragsreglerna 

Ansökan sker med kommunens 
blankett (understöd till förening) 
samt fritidsnämndens blankett 
för uträknande av 
verksamhetspoäng 
 

Föregående års verksamhetsberättelse, 
bokslut samt revisionsberättelse.  
Verksamhetsplan samt budget för år 
2017 

1-31.3.2017 
 
8400€  

2. Verksamhetsbidrag för 
idrottsföreningar i Kimitoöns 
kommun 

Bidraget delas ut på basen av 
föregående års verksamhet 
enligt de gällande 
verksamhets- 
Bidragsreglerna 

Ansökan sker med kommunens 
blankett (understöd till förening) 
samt fritidsnämndens blankett 
för uträknande av 
verksamhetspoäng 
 

Föregående års verksamhetsberättelse, 
bokslut samt revisionsberättelse.  
Verksamhetsplan samt budget för år 
2017 

1-31.3.2017 
 
29000€ 

3. Planbidrag för 
idrottsföreningar i Kimitoöns 
kommun 

Bidraget delas ut på basen av 
kostnader under tidsperioden 
1.11.2016-31.10.2017 

Ansökan sker med kommunens 
blankett. Max 500€ av 
byggnads, inventarie- och 
reparationskostnader tas med i 
beräkningen. *  
 

Redovisning över kostnader som 
uppstått för upprätthållande av 
idrottsplaner under tidsperioden.  

6-22.11.2017 
 
4500€  
 
 

4. Kartbidrag  för 
idrottsföreningar i Kimitoöns 
kommun 

Bidraget delas ut på basen av 
kostnader under tidsperioden 
1.11.2016-31.10.2017 

Ansökan sker med kommunens 
blankett. * 
 

Redovisning över kostnader som 
uppstått för uppgörande av 
orienteringskartor under tidsperioden. 
 

 

5. Motionsbanebidrag för 
idrottsföreningar i Kimitoöns 
kommun 

Bidraget delas ut på basen av 
kostnader under tidsperioden 
1.11.2016-31.10.2017 

Ansökan sker med kommunens 
blankett. Max 500€ av 
byggnads, inventarie- och 
reparations-kostnader tas med i 
beräkningen. * 

Redovisning över kostnader som 
uppstått för upprätthållande av 
motionsbanor under tidsperioden.  

 

6. Utbildningsbidrag för 
registrerade föreningar och 
medborgarorganisationer med 
Kimitoön som hemort  

Bidraget delas ut på basen av 
kostnader under tidsperioden 
1.11.2016-31.10.2017 

Ansökan sker med kommunens 
blankett 

Redovisning över kostnader 
föranledda av skolning eller utbildning 
för uppgifter inom föreningen under 
tidsperioden. 

 



 

 
7. Fastighetsbidrag för 
föreningar som äger fastighet 
och är registrerade i 
Kimitoöns kommun. 

Bidraget delas ut på basen av 
driftskostnader under det 
föregående året. Kostnader för 
El, vatten+avlopp, 
fastighetsförsäkring, bygg + 
reparationer, uppvärmning, 
avfallshantering samt 
underhåll av fastighetens 
uteområden godkänns. 

Ansökan sker med kommunens 
blankett  
 
Max 2000€ av byggnads- och 
reparationskostnader tas med i 
beräkningen. Max 1500 av 
kostnader för fastighetens 
uteområden tas med i 
beräkningen* 

Föregående års verksamhetsberättelse, 
bokslut samt revisionsberättelse. 
Verksamhetsplan samt budget för år 
2017 
Redovisning över underhållskostnader 
på fastigheten som baserar sig på 
bokslutet.  

1-31.3.2017 
22000€ reserveras 
för registrerade 
idrotts- och 
ungdoms-
föreningar samt 
högst 3300€ för 
övriga föreningar. 
 

8. Simskolebidrag Bidraget delas ut på basen av 
arrangerade simskolor samt 
deltagarantal 2016. 
Grundsumman per arrangerad 
simskola är á 150€ 

Ansökan sker med kommunens 
blankett (understöd till 
föreningar) 

Föregående års verksamhetsberättelse, 
bokslut samt revisionsberättelse. 
Verksamhetsplan samt budget för år 
2017. Redovisning över föregående års 
deltagarantal  i simskoleverksamheten. 

1-31.3.2017 
 
2300€ 

9. Öppna verksamhets- och 
projektbidrag för 
organisationer med Kimitoön 
som hemort eller 
organisationer från annan ort 
som arrangerar verksamhet 
som gynnar invånarna i 
Kimitoön. 

Bidraget delas ut på basen av 
verksamhetens omfattning. 
Bidraget kan delas för A) 

föreningars fritidsverksamhet 
B) projektstöd åt ungdoms- 

och idrottsföreningar. 

Ansökan sker med kommunens 
blankett (understöd till förening)  

Föregående års verksamhetsberättelse, 
bokslut samt revisionsberättelse. 
Verksamhetsplan samt budget för år 
2017 

1-31.3.2017 
 
3000€ 
 

10. Kulturbidrag kan beviljas 
som  
 a) verksamhetsbidrag för 
allmän kulturell verksamhet 
eller 
 b) projektbidrag 
för specifikt kulturprojekt 
som äger rum på Kimitoön 
och som gynnar Kimitoöns 
invånare 

A) Verksamhetsbidrag kan 
beviljas registrerad förening 
för kulturverksamhet som 
ingår i verksamhetsplanen för 
året 
B) Projektbidrag  kan 
anordnandet av konst- och 
kulturevenemang eller för 
genomförandet av konst- och 
kulturprojekt av 
engångskaraktär. 

Ansökan sker med kommunens 
blankett (understöd till 
föreningar)  

A) Till ansökan om 
verksamhetsbidrag bifogas 
verksamhetsplan och budget för 
innevarande verksamhetsår. 
Föregående års verksamhetsberättelse, 
bokslut och revisionsberättelse eller 
verksamhetsgranskningsberättelse 
sänds till kommunen innan beviljat 
understöd kan betalas ut.  
B) Till ansökan om projektbidrag 
bifogas alltid projektplan och 
kostnadskalkyl. Av projektbidraget 
beviljas i regel hälften i efterskott efter 
att bidragsmottagaren lämnat rapport 

1-31.3.2017 
 
15000€ 



 

samt redovisning över projektet 
11. Kulturbidrag  för 
professionella och/eller stora 
kulturorganisationer 
 

Bidraget kan beviljas för  
professionella kultur- 
organisationer och/eller stora 
evenemang och festivaler. 

Fritt formulerad ansökan Föregående års verksamhetsberättelse 
och bokslut.  
Verksamhetsplan och budget för år 
2017 
 

20.1.2017 
 
35000€ 
 

12. Byalagsbidrag för byalag i 
Kimitoöns kommun 

Bidraget kan beviljas för 
investeringar samt 
utvecklingsprojekt. 

Ansökan sker med kommunens 
blankett (understöd till förening) 
*   

Föregående års verksamhetsberättelse, 
bokslut samt revisionsberättelse. 
Verksamhetsplan samt budget för år 
2017. Dessutom bifogas en specifik 
projektplan samt kostnadskalkyl för 
det ansökta bidraget. 

1-31.3.2017 
 
10000€ 

 
* I Bidrag nr 3, 4, 5, 7 och 12 bör föreningens egen andel vara minst 30 %. 


