
Syftet med stödet är att främja satsningar på nya evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede, som
har en positiv effekt för besöksnäringen, ökar antalet övernattningar och inresande till Åland.

Ansökan kan göras när som helst under året, dock senast 3 månader innan evenemanget ska hållas.

Utbetalning av beviljat stöd görs i efterskott, mot redovisade kostnader (fakturakopior samt bevis på att dessa är
betalda). I godtagbara kostnader ingår inte ersättning för eget arbete. Deltagarnas rese-, kost- och logikostnader är
inte stödberättigade kostnader. Om arrangörens likviditetssituation det förutsätter kan förskott beviljas.
Sökande sammanslutning berättigar Penningautomatföreningen och landskapsregeringen att granska
medelsförvaltning och bokföring i dess helhet. *

Ja

Föreningar som erhåller stöd ur penningautomatmedel ska fylla villkoren i Föreningslagen 1989/503, 38 a § gällande
verksamhetsgranskning.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Sökande

FO-nummer (alternativt föreningsnummer) *

Namn (Förening/organisation eller liknande) *

Kontaktperson (Efternamn Förnamn) *

Postadress *

Postnummer * Ort *

Telefonnummer *

E-postadress *

Jag godkänner att landskapsregeringen kan kommunicera elektroniskt med oss i detta ärende (även
gällande beslutet), via den ovan angivna e-postadressen.

Ja
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Föreningens bankkontonummer
IBAN * BIC *

Evenemangets namn

Evenemangets plats

Evenemangets tidpunkt
Från: Till:

Beskrivning av evenemanget inklusive eventuellt program (som text eller bifogat som bilaga) *

Bilaga
Beräknat antal inresande besökare till evenemanget *

Fördelat enligt
Flickor, 0-18 år Pojkar, 0-18 år Kvinnor, 18+ år Män, 18+ år

Bifoga budget till evenemanget (observera att intäkter och utgifter ska balansera) *

Beskriv hur evenemanget ska marknadsföras:
Lokal marknadsföring (som text eller bifogat som bilaga)

Bilaga
Internationell marknadsföring (som text eller bifogat som bilaga)

Bilaga

Fyll i eventuella samarbetspartners för evenemanget
Företag/organisation/medlemsförening

Om som bilaga, bifoga den här
Beskriv hur evenemanget arbetar med hållbarhet och tillgänglighet. Bifoga som bilaga.
Eventuella tilläggsuppgifter till ansökan

Genom att klicka på knappen PDF nedan kan du skriva ut eller spara din ifyllda ansökan för eget bruk. Det
går inte att spara den efter det att du har skickat in den.

Om evenemanget

Marknadsföring

Samarbetspartners
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