
KOKKOLAN KAUPUNKI 
KARLEBY STAD 
Stadshuset 
PB 43 / Salutorget 5 
Tfn 06 828 9111        UNDERSTÖDSANSÖKAN 2021 

Till stadsstyrelsen 
Till stadsdirektören 

SÖKANDE Föreningens/sammanslutningens namn 

Näradress och postanstalt Telefon 

Sammanslutningens IBAN-kontonummer 

ANSÖKAN  Projektunderstöd för år 2021 € 
Projektunderstödets användningsändamål och -tid 

BILAGOR  Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för den förra perioden 
 Budget och verksamhetsplan för det år som ansökan gäller 
 Revisorernas utlåtande 
 Eventuella andra bilagor 

DATUM 
OCH 
UNDER-
SKRIFT 

Ort och datum 

Föreningens/sammanslutningens namn 

Underskrifter 

Mera information ges vid behov av: 
Namn Telefon 

Näradress och postanstalt 

Tilläggsinformation: stadsdirektörens sekreterare Sonja Remell, 040 8065013, sonja.remell@kokkola.fi



KOKKOLAN KAUPUNKI 
KARLEBY STAD 
Stadshuset 
PB 43 / Salutorget 5 
Tfn 06 828 9111        UNDERSTÖDSANSÖKAN 2021 

EVENTUELLA TILLÄGGSUPPGIFTER 



KOKKOLAN KAUPUNKI 
KARLEBY STAD 
Stadshuset 
PB 43 / Salutorget 5 
Tfn 06 828 9111        UNDERSTÖDSANSÖKAN 2021 

UNDERSTÖD AV KARLEBY STADSSTYRELSE 

Av Karleby stads medel kan understöd beviljas enligt prövning för allmännyttiga ändamål på basis av 
ansökningar som lämnats in inom utsatt tid. Understöd kan beviljas för på förhand specificerade 
evenemang och projekt av engångskaraktär eller för något annat preciserat ändamål. 

GRUNDER 
Understöd beviljas sådana allmännyttiga föreningar och sammanslutningar vilkas verksamhet faller 
utanför kultur- och ungdomsnämndens och idrottsnämndens behörighetsområden. Understöd för ett 
bestämt ändamål kan samtidigt beviljas bara av stadsstyrelsen eller av någondera av nämnderna 
ovan.  

Vid övervägning av understöd beaktas 
– verksamhetens betydelse och planmässighet
– understödstagarens egen andel av kostnaderna för verksamheten
– hur väl utfallet har motsvarat användningsändamålet för understödet under de tidigare år som

staden har understött verksamheten.

ANSÖKAN 
Ansökan ska framställas skriftligt på blanketten invid. 

Understödsansökan lämnas in till Karleby stads registratur 

senast onsdagen den 31 mars 2021 kl.16.00.  

Efter tidsfristen inkomna ansökningar beaktas inte. 

UTBETALNING AV UNDERSTÖD OCH KONTROLL AV HUR UNDERSTÖDET ANVÄNDS 
Understödet betalas bara på ett bankkonto som står i föreningens eller sammanslutningens namn. 
Understödet ska användas till det ändamål och under det år som det har beviljats för.  

Understödet betalas i regel i två delbetalningar. Det första beloppet betalas ut tidigast efter att beslutet 
har vunnit laga kraft och det andra beloppet efter att understödstagaren har redogjort för 
genomförandet av projektet och redogörelsen har godkänts.  

Ett utbetalt understöd kan krävas tillbaka om villkoren för understödet inte uppfylls. Staden har rätt att 
driva in sina fordringar i fråga om beviljade understöd. 

STADSHUSETS REGISTRATUR / KONTAKTINFORMATION 
Postadress: Karleby stad, registraturen, PB 43, 67101 Karleby 
Besöksadress: Stadshuset, Salutorget 5  
Registraturens e-postadress: kokkola@kokkola.fi 

Registraturen är öppen måndag-fredag kl. 8.00–16.00. 

MER INFORMATION 
Stadsstyrelsens understödsstadga och understödsanvisningar finns i sin helhet på stadens webbplats 
på adressen www.karleby.fi > Karleby stad > Understöd. 
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