UTLYSNING AV ANSÖKAN
Ansökan om rätt till statsunderstöd: ungdomscentraler
Allmän beskrivning
Undervisnings- och kulturministeriet godkänner ungdomscentraler som berättigade till statsbidrag. En
ungdomscentral kan godkännas som berättigad till statsbidrag om centralen förverkligar de syften och
utgångspunkter som anges i 2 § i ungdomslagen (1285/2016) och centralens huvudsakliga uppgift året om
är att, i enlighet med 20 § i den lagen, inom ungdomsarbetet tillhandahålla handledd äventyrs-, natur-,
miljö-, kultur- eller lägerverksamhet för unga. Ungdomsarbetet vid en ungdomscentral ska även främja de
ungas internationalisering och en hållbar utveckling. Vid prövningen av rätten till statsbidrag beaktas
centralens ekonomi och ekonomiska och operativa förutsättningar, verksamhetens samhälleliga verkningar
samt den helhet som ungdomscentralerna bildar.
Ansökan om rätt till statsbidrag görs med en fritt formulerad ansökan som ska innehålla en redogörelse för
den sökande organisationens verkställda och planerade verksamhet enligt ungdomslagens och förordningens bestämmelser.
Till ansökan om berättigande av statsunderstöd fogas dessutom:
1. gällande stadgar
2. ett registerutdrag med uppdaterade uppgifter om de personer som har namnteckningsrätt (högst 6
mån. gammalt)
3. den senast godkända verksamhetsberättelsen
4. det senast godkända bokslutet (resultaträkning, balansräkning och bilagor)
5. en utredning över alla bidrag från de tre senaste åren från stat, kommun eller församling samt
bidragens belopp och användningsändamål
Därtill är det fritt fram att till ansökan bifoga en redogörelse för andra omständigheter som den sökande
anser att väsentligt inverkar på rätten att få statsbidrag.
Beviljandet av rätten till statsunderstöd till en ungdomscentral grundar sig på prövning. Bedömningen av
ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar motiveringarna i 20 § i ungdomslagen
(1285/2016) och i 9 § i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017).

En fritt formulerad ansökan om rätt till statsunderstöd förses med underskrift och adresseras till:
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
PB 29
00023 Statsrådet
Ansökningar som adresserats till ministeriet kan även lämnas till statsrådets gemensamma
registratorskontor, Riddaregatan 2 B, Helsingfors (öppet må-fr kl. 7.30 - 16.15.)

Vi rekommenderar alla att lämna in ansökan om rätt till statsunderstöd till ministeriet i början av året, så
besluten kan fattas före sommaren, innan de nya ansökningarna om statsunderstöd utlyses i början på
hösten.
Ytterligare upplysningar: Marja N. Pulkkinen, tfn 02953 30113, marja.n.pulkkinen@minedu.fi.

