
 

REGLER FÖR SILMU FYRKKA (Godkända 6.4 2017 av SILMU rf:s styrelse) 

Verksamhetsområde 
Nyttan av verksamheten bör rikta sej till ungdomar bosatta på SILMU rf:s verksamhetsområde: Askola, 
Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo. 

FYRKKA beviljas till åtgärder 
 i vilka ungdomarna har en aktiv roll 
 som planerats av ungdomar och som förverkligas av ungdomar 
 som är rusmedelfria  
 vilka gagnar ungdomar på SILMU rf:s område  
 vilka är konkreta och genomförbara 
 som varar i max ett år 
 som för att starta ungas företag (11-29 år) 

Som fördel vid bedömning av FYRKKA ansökningarna anses 
 arrangemang gjorda av ungdomar i samband med åtgärderna 
 åtgärden förverkligas tillsammans med andra aktörer, t.ex. organisation, skola, kommun eller företag 

antingen på SILMU rf:s verksamhetsområde eller på ett annat område i Finland eller utomlands 
 möjlighet att verksamheten blir permanent eller planeras bli permanent 
 åtgärden går att kopieras av andra 

FYRKKA beviljas inte 
 till sökandens normala verksamhet 
 i efterskott till redan förverkligande eller påbörjade åtgärder (ansökan bör vara inlämnad innan 

åtgärderna förverkligas) 
 till löner, arvoden eller dagtraktamenten (förutom till t.ex. uppträdare) 
 till kostnader under 100 € 
 till kostnader för personliga hobbyn 

Övrigt att beakta när FYRKKA används 
 finansieringen får användas ENDAST till de åtgärder till vilka den är beviljad  
 ifall medel samlas in under åtgärden (t.ex. biljett- eller deltagaravgifter), bör sökanden i samband med 

stödansökan redogöra till vad medlen kommer att användas 

FYRKKA belopp som beviljas 
 när kostnaderna för åtgärden är 100–500 €, krävs ingen egenfinansiering, stöd beviljas 100 % 
 när kostnaderna för åtgärden är 501–1 000 €, beviljas stöd 90 % 
 när kostnaderna för åtgärden är över 1 000 €, beviljas stöd max. 900 € 

Egenfinansiering 
Egenfinansieringen består av pengar som samlas in t.ex. via inträdesbiljetter eller donationer. 

Avslag i kostnadsförslaget 
SILMU rf:s ungdomssektion har rätt att ge avslag på vissa kostnader eller låta bli att finansiera åtgärden i sin 
helhet > avslaget bör motiveras. 

Till vem beviljas FYRKKA? 
 till en grupp ungdomar på minst tre personer i åldern 11–29 år 
 ung företagare kan ansöka om stöd ensam 
 ungdomarnas hemort kan vara annan än SILMU rf:s verksamhetsområde ifall de t.ex. studerar på orten 
 gruppen bör ha en myndig ansvars- eller kontaktperson som antingen är en av gruppens medlemmar 

eller en annan vald person 

Hur och när ansöker man om FYRKKA? 



 

Finansiering ansöks med en blankett som finns på adressen www.silmu.info/ungdom.  

Ansökningarna behandlas fyra gånger årligen: 

Ansökningspeiod Behandling i sektionen 

1) 1.11–31.1 inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut 

2) 1.2–30.4 inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut 

3) 1.5–31.8 inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut 

4) 1.9–31.10 inom två veckor efter att ansökningstiden gått ut 

Behandling av FYRKKA ansökningar och beslut 
Ansökningarna behandlas av SILMU rf:s ungdomssektion inom två veckor från det att ansökningstiden 
slutat. Sektionen bedömer finansieringsansökningarna med hjälp av SILMU FYRKKA -reglerna. Beslutet 
meddelas sökanden.  

Utbetalning av beviljad FYRKKA till sökanden 
Det beviljade stödet betalas till sökande enligt följande: 

 ifall det beviljade stödet är 100 - 500 €, betalas beloppet i en rat inom två veckor från det att beslutet 
är gjort 

 ifall det beviljade stödet är 501 – 900 €, betalas stödet i två rater så att den första raten inom två 
veckor från det att beslutet gjorts och resten när de på förhand överenskomna åtgärderna bevisligen 
är förverkligade 

FYRKKA rapportering 
De som beviljats finansiering rapporterar den verksamhet man förverkligat och användningen av medlen 
senast inom två månader från det att projektet slutat/ åtgärderna förverkligats. Rapporteringen görs med 
blanketten som finns på adressen www.silmu.info/ungdom. Den ifyllda blanketten inklusive bilagor 
returneras till SILMU rf, adressen Veckjärvivägen 1, 06150 BORGÅ eller skannad till adressen 
silmu@silmu.info. Den skriftliga rapporten kan, ifall man kommit överens om det i samband med 
underteckning av beslutet, delvis ersättas med en video som beskriver de genomförda åtgärderna. Till 
rapporten bifogas kopior på betalningsverifikat samt övriga dokument som beskriver åtgärderna som 
förverkligats, t.ex. deltagarlistor och foton. Foto- och videomaterialet bör vara sådant, att det kan användas 
på nätet eller kan publiceras i sociala medier som exempel på finansierade FYRKKA -åtgärder (kom alltså 
ihåg att be om lov för att publicera materialet). Tiden för rapportering kan förlängas ifall sökanden framför 
anledning till tilläggstid. Sökande som inte har rapporterat i utsatt tid, är skyldig att betala tillbaka det 
beviljade stödet i sin helhet. 

Oanvänd FYRKKA 
Ifall åtgärderna förverkligas i mindre skala än det beviljade stödet eller inte förverkligas alls, bör sökanden 
returnera den oanvända delen av stödet till SILMU rf. 

Högre kostnader än i beslutet i samband med förverkligandet av åtgärderna 
I fall kostnaderna för förverkligandet av åtgärderna är högre än summorna i finansieringsbeslutet, står 
sökanden för de överskridande kostnaderna. 

http://www.silmu.info/
mailto:silmu@silmu.info

