Grunder för beviljande av understöd
för medlemsorganisationer 2019

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV MEDLEMSORGANISATIONSUNDERSTÖD
Finlands Dövas Förbund rf administrerar och övervakar användningen av
medlemsorganisationsunderstödet och rapporterar om den enligt STEA:s anvisningar och enligt övriga
villkor som fastställs i statsunderstödslagen och i andra bestämmelser om understöd. I det fall
medlemsföreningen inte följer anvisningarna beträffande understödet återkrävs det beviljade stödet.
Understöd kan beviljas på följande grunder:





Sökande är medlem i Finlands Dövas Förbund rf (föreningarna)
Föreningen har rättshandlingsförmåga
Bokslutet för föregående år är vederbörligen godkänt
Om föreningen föregående år har fått medlemsorganisationsunderstöd och gjort en korrekt
rapport om stödet och lämnat in rapporten inom utsatt tid.

Understöd beviljas för att:






Möjliggöra teckenspråkig kamratverksamhet
Stöda frivilliga funktionärer, bl.a. utbildning, arbetshandledning
Arrangera olika slags evenemang
Göra mindre anskaffningar
Genomföra ett särskilt projekt
Obs! Exempel för ansökan om understöd, se sidan 3.

År 2019 beaktas som grund för utdelning:






De motiveringar som föreningen framför i sin ansökan samt verksamhetens omfattning
Föreningarnas medlemsantal
Andra understöd som föreningen har erhållit
Föreningens tillgångar
Understödet behöver inte delas ut till lika stora belopp och inte heller till samtliga
medlemsorganisationer varje år

Ansökan om understöd:





Understöd beviljas på basis av föreningarnas ansökningar och för en viss tid
Ansökan jämte bilagor ska lämnas in via Finlands Dövas Förbunds e-tjänst före 31.1.2019
Understöd kan beviljas till belopp om 0 – 4000 euro
Understödet differentieras enligt föreningens röstetal (utgående från föreningens antal röster på
förbundsmötet 2018) samt enligt föreningstyp



Differentiering:

Antal röster på förbundsmötet
(baserat på medlemsantal)
1
(antal medlemmar 1-100)
2
(antal medlemmar 101 – 200)
3
(antal medlemmar 201 - )







Medlemsorganisationsunderstöd
som går att ansöka om (€)
0 – 1000 €
0 – 2000 €
0 – 4000 €

Obs! Riksomfattande specialföreningar kan ansöka om max. 1000 euro.
Utöver differentieringen beaktas separat för varje ansökan de motiveringar (verksamhetens
omfattning och behov) som föreningen har framfört.
Ansökan ska innehålla plan och budget för den verksamhet man ansöker om understöd för, samt
föregående års verksamhetsgranskning/bokslut, föreningens stadgar, föreningens verksamhetsplan
och budget för år 2020.
Ett avtal om överföring av understödet sluts mellan Finlands Dövas Förbund rf och
medlemsföreningen.
En understödsrapport ska göras på Finlands Dövas Förbunds elektroniska rapportformulär.
Rapporten lämnas till Finlands Dövas Förbund inom januari månad (2020). Även understöd som
inte har använts ska rapporteras inom samma tid.

Bidrag kan inte beviljas:





i efterhand
till en förening som får understöd av STEA
för underskott som uppstår i verksamhet som en annan finansiär (t.ex. kommunen) har beviljat
medel för
för projekt vars primära syfte är att inbringa vinst eller bedriva företagsekonomisk verksamhet

Övriga allmänna principer:








Användningen av understödet styrs av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning
om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och
social välfärd (1552/2016)
understödet får inte överlåtas till annan part
beviljat understöd kan återkrävas om mottagaren av understödet inte följer givna anvisningar
mottagare av understöd ska sköta sin bokföring och ekonomi enligt gällande lagar och
bestämmelser
den som beviljat understödet har rätt att vid behov låta granska bidragsmottagarens räkenskaper
STEA:s och Finlands Dövas Förbunds logotyper ska vara synliga i samband med den verksamhet
som stöds med understödet för medlemsorganisationer

