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Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet

– statsunderstöd på lokal nivå

• Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas 
idrottshobbyer och för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott.

• Understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och 
idrott.

Med föreningsstödet kan man

• pröva olika innovativa verksamhetsmodeller, öka verksamhetens mångsidighet t.ex. 
genom nya grenar eller utveckla hobbyverksamheten inom en grenverksamhet.  

• stärka kvaliteten och sammanhållningen i verksamheten och stödja frivilligt arbete. 

• förebygga att idrottshobbyer avbryts genom att man håller kvar de unga i 
verksamheten som idrottare, motionärer och föreningsaktörer.
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Delmål för föreningsstödet: Ett projekt som får 

understöd kan genomföra ett eller flera av följande

• öka antalet aktiva barn och unga och/eller antalet grupper i föreningen

• möjliggöra mångsidigt utövande av motion och idrott

• stävja kostnaderna för fritidsaktiviteter och deltagaravgifterna inom motion och idrott för barn 
och unga

• främja jämlika, jämställda och tillgängliga möjligheter att utöva motion och idrott

• förhindra att deltagandet i motion och idrott avbryts, dvs. drop out-fenomenet, genom att få 
unga att stanna kvar som idrottare, motionsutövare och föreningsaktiva

• stödja idrott och motion som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer

• främja tillägnandet av en motionsinriktad livsstil genom handledd föreningsverksamhet
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Delmål för föreningsstödet: Ett projekt som får 

understödstöd kan genomföra ett eller flera av 

följande
• främja hela familjens rörlighet (familjemotion)

• göra det möjligt för barn och unga som löper risk att marginaliseras att vara 
aktiva i en idrottsförening

• främja integrationen av invandrarbarn med hjälp av idrott

• främja att barn som behöver särskilt stöd deltar i föreningsverksamhet

• stärka samhörigheten och öka frivilligverksamheten samt öka kunnandet

• främja mångsidig och högklassig föreningsverksamhet

• utveckla innovativa och nya verksamhetsmodeller (t.ex. ungas egna 
grupper/idéer)
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Föreningsstödets fokus: ordna 

hobbyverksamhet med låg tröskel

• Verksamhet nära barnets livsmiljö (hem, skola)

• Verksamhet vid en tid som lämpar sig för barn

• Mångsidig verksamhet

• Verksamhet enligt barns och ungas önskemål (barnens röst blir hörd, unga deltar i 
planeringen)

• Verksamhet för alla (flickor, pojkar, invandrare, personer som behöver särskilt stöd)

• En jämställd, jämlik och tillgänglig verksamhet

• Föreningsstödet kan användas för att utveckla ett verksamhetsområde för vilket 
det finns efterfrågan och behov av i föreningens egen verksamhetsmiljö 
(föreningsinriktat understöd)
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Föreningsinriktat

understöd – kan 

sökas efter behov

”Ett stort tack! Det var 

värt att arbeta med 

ansökan några kvällar 

i rad.”



Stödjande av idrott och motion som hobby för 

barn och unga i mindre bemedlade familjer

• Enligt regeringsprogrammet ska åtgärderna i den idrottspolitiska 
redogörelsen verkställas. 

• Utvecklingsprojektet kan omfatta stöd för hobbyavgifter för barn eller unga i 
mindre bemedlade familjer.

• Av projektplanen ska det framgå på vilket sätt och på vilka grunder 
understödet ska användas till förmån för barn i mindre bemedlade familjer 
och hur många barns och ungas hobbyer man har tänkt stödja med 
understödet (uppskattning). 

• I projektets kostnadsförslag ska anges hur stor andel av understödet riktas 
till detta. Understödet kan också användas för att anskaffa idrottsutrustning 
(föreningen köper utrustningen och lånar ut den till barn och unga i mindre 
bemedlade familjer). 
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Föreningsstödet 2023

• Det minsta stödbeloppet är 2 500 euro

• Det största stödbeloppet är 25 000 euro

• Understödet är alltid en del av projektets totalfinansiering och kan således inte täcka alla 
kostnader. Självfinansieringen ska vara minst 25 % av kostnaderna. Projektets 
kostnadsberäkning är viktig. Specificera alla inkomster och utgifter.

• Projekten kan pågå i 1–2 år. Om föreningens projekt är tvåårigt, söks nu det första projektåret 
(12 månader). 

• Om föreningen har fått den första finansieringen för ett tvåårigt projekt i år, kan den nu ansöka 
om understöd för det andra året (fortsatt projekt i ansökan).

• När det gäller tvååriga projekt bör man notera att föreningens självfinansieringsandel ökar och 
statsunderstödet minskar för det andra året (= etablering av verksamheten).

• Sökanden kan också vara flera föreningar tillsammans. I en gemensam ansökan för flera föreningar 
utses en förening med huvudansvar som administrerar projektet och i vars namn ansökan lämnas in.
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Hur ansöker man om understöd?

• Anvisningar för ansökan publiceras i oktober på ministeriets webbplats: 

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd) - UKM - Undervisnings- och kulturministeriet

• Ansökningstiden är 1–30.11.2022 (OBS! Ansökningstiden går ut kl. 16.15) 

• I ansökningsanvisningarna finns en länk till den elektroniska tjänsten. Ansökan görs elektroniskt i 
tjänsten Suomisport.

• Sökanden (föreningen) ska registrera sig som användare i Suomisport. Man kan logga in på 
förhand på adressen https://tukihaku.suomisport.fi/

• Ansökningsanvisningarna bör läsas noggrant och det lönar sig att följa dem när man fyller i 
ansökan i tjänsten Suomisport.

• Ansökningsblanketten innehåller vissa anvisningar om hur ansökan ska fyllas i, men en del av 
anvisningarna finns endast i ansökningsanvisningarna.
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Identifiering av sökanden

– kan skötas på tre olika sätt

Alternativ A

• Den som gör ansökan har namnteckningsrätt i föreningen. Innan ansökan lämnas in 
identifierar han eller hon sig och lämnar därefter in ansökan.

Alternativ B

• Om den som gör ansökan inte själv har namnteckningsrätt, ska den person som har 
namnteckningsrätt vara närvarande när ansökan lämnas in och identifiera sig. Den person 
som ansvarar för identifieringen behöver dock inte vara registrerad som användare av 
Suomisport. Efter identifieringen lämnas ansökan in av den som fyllt i den.

Alternativ C

• Om den som gör ansökan inte själv har namnteckningsrätt, kan föreningen också lägga till 
den person som har namnteckningsrätt som användare av Suomiport. När ansökan är färdig 
att lämnas in (sparad som utkast) kan den som har namnteckningsrätt logga in i Suomisport, 
identifiera sig och själv lämna in ansökan.
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Erfarenheter – för kännedom till sökanden
• Läs noggrant igenom anvisningarna för ansökan om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet på 

ministeriets webbplats: Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd) - UKM -
Undervisnings- och kulturministeriet

• Förbered utvecklingsprojektet noggrant. Reservera tillräckligt med tid. Sätt genast igång. 

• Gör ansökan i tid (inte på den sista ansökningsdagen). En elektronisk ansökan kan göras som ett s.k. 
utkast inom ramen för ansökningstiden.

• Den enda bilaga som behövs för ansökan är ett utdrag ur föreningsregistret, av vilket framgår den 
sökande föreningens officiella namntecknare. 

• Det viktigaste är att beskriva utvecklingsmålen, hur de ska uppnås dvs. genom vilka åtgärder samt 
uppföljningsmätarna dvs. hur man bedömer uppnåendet av målen. 

• Det är också viktigt att fundera på hur verksamheten kan etableras som en del av föreningens egen 
verksamhet efter understödsperioden. Etableringen bör också beskrivas: berätta om åtgärderna (det 
räcker inte med ”vi strävar efter att etablera verksamheten”).

• Be om sparrningshjälp av en föreningsutvecklare. Sådana kan hittas vid grenförbunden, de regionala 
idrottsorganisationerna eller på andra idrottsorganisationers verksamhetsställen.
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Allmänna kommentarer 1/2
• Ansökan om understöd och genomförande av projekt är alltid förenat med administrativt arbete. 

Föreningsstödet är ett statsunderstöd: Offentliga medel, vars användning måste redovisas. 

• Även om man ansöker om understöd för en övergripande utveckling av föreningsverksamheten är 
det ändå fråga om ett specialunderstöd som beviljas efter prövning, dvs. ett projekt ur ministeriets 
synvinkel.

• Projektfinansieringen ska ge effekt och resultat. Dessa ska också rapporteras, dvs. göras synliga i 
redovisningen. 

• Föreningsstödet ska riktas till själva verksamheten, dvs. till motion och idrott för barn och unga, och i 
mindre utsträckning till föreningens administration. Detta kommer att bedömas vid behandlingen.

• De som tidigare har beviljats understöd: samma verksamhetsmodell/projekt får inte understöd på 
nytt (exkl. konsekvenserna av coronapandemin).

• De som har fått flera understöd tidigare ska vara beredda på att man nödvändigtvis inte beviljas 
understöd på nytt, även om projektet är utmärkt. Tidigare beviljade understöd påverkar 
helhetsprövningen av understödet.
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Allmänna kommentarer 2/2

• Projektet kan också misslyckas, målen kanske inte uppnås alls eller 
endast delvis. 

• Man behöver inte att vara rädd för att misslyckas, men projektet har 
en bättre chans att lyckas om planen är realistisk. 

• Tänk också alltid på föreningens verksamhetsmiljö – vad kunde lyckas, 
vad finns det efterfrågan på osv.

• Utgångspunkten bör vara att det finns ett behov av statsunderstöd. 
Utveckling kräver inte nödvändigtvis alltid pengar utifrån.
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När föreningen får ett positivt beslut
Beslutsbrevet postas till föreningens officiella adress. Information om beslutsbrevet ska förmedlas till 
projektets ansvarsperson och föreningens kassör/bokförare.

- Spara beslutsbrevet och läs det noggrant.

- Skapa ett eget kostnadsställe för projektet i bokföringen.

- Bilda en styrgrupp för projektet (kan också vara föreningens direktion/styrelse). Projekt som genomförs av 
flera föreningar: alla föreningar ska vara representerade i styrgruppen.

- Det lönar sig också att genast i början fundera på hur man samlar in rapporteringsuppgifter om projektet 
under projektets gång.

Beslutsbrevet innehåller användningsvillkoren för understödet och anvisningar om hur och när användningen 
av understödet ska redovisas.

- Inom föreningen kan det kan vara oklart vem som ska rapportera om projektet. Kom överens om saken.

- När föreningens funktionärer byts ut ska de nya aktörerna också bekanta sig med projektet.

- Projektansökan bevaras i den elektroniska databasen. Vid behov lönar det sig också att skriva ut ansökan 
och förvara den i pappersform, t.ex. på samma plats som beslutet.
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Utvecklingsstöd för 

föreningsverksamhet för 

hobbyverksamhet med låg 

tröskel inom motion och 

idrott för barn och unga

Understödet ökar livskraften hos både små och 

stora föreningar i hela Finland – det offentliga 

stödet får inte polarisera föreningsverksamheten.



Tack!

Överinspektör Sari Virta

@gov. fi


