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Mindre understöd till avtalsbrandkårer, under 20 000 €
Ändringar jämfört med det föregående brevet


Prisgränsen för mindre understöd har höjts till 20 000 euro (inkl. moms). Totalkostnaderna
i ansökan om mindre understöd ska uppgå till minst 500 euro (inkl. moms). Ansökningar
där kostnaderna underskrider detta behandlas inte.



Värdet på en enskild anskaffning som finansieras med mindre understöd ska vara minst 20
euro.



Ansökan om understöd ska vara framme hos fonden senast ett år efter det att
anskaffningen har betalats.



Understöd kan sökas också för anskaffning av drönare.



Brandmannaföreningar kan beviljas understöd på samma grunder som avtalsbrandkårer.



För reparationsåtgärder vid samma brandstation är det möjligt att bevilja mindre
understöd till fullt belopp högst vart tredje år. Understöd för större byggprojekt ska sökas
genom ansökan om understöd för byggprojekt.



Det understöd som söks avrundas nedåt till närmaste euro, och cent anges inte.

Mindre understöd till avtalsbrandkårer är avsedda för sådana frivilliga brandkårer,
anstaltsbrandkårer, industribrandkårer, militärbrandkårer och andra sammanslutningar inom
räddningsbranschen som har ett avtal enligt 25 § i räddningslagen (379/2011) med det lokala
räddningsväsendet. Brandmannaföreningar beviljas understöd på samma grunder som
avtalsbrandkårer. Föreningen bör ha ett gällande avtal med det lokala räddningsverket när det
gäller den funktion som understöds. Avtalsbrandkårernas mindre understöd beviljas efter
prövning. De mindre understöden är inte verksamhetsunderstöd.
I fråga om mindre understöd som beviljas avtalsbrandkårerna är prisgränsen för anskaffningen
20 000 euro (inkl. moms). Med prisgränsen avses enhetspriset för materielen eller någon annan
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anskaffning. När det gäller anskaffning av utrustning eller materiel kan de sammanlagda
kostnaderna i ansökan dock överstiga 20 000 euro, förutsatt att kostnaden för en enskild
anskaffning inte överstiger 20 000 euro (inkl. moms). Mervärdesskatten är en
understödsberättigande kostnad för föreningar som inte hör till registret över
mervärdesskattskyldiga i fråga om den verksamhet som stöds.

Allmänna och övriga villkor för beviljande av understöd
Totalkostnaderna i ansökan om mindre understöd ska uppgå till minst 500 euro (inkl. moms). Till
exempel en ansökan där totalkostnaderna är 499 euro behandlas inte. Värdet på en enskild
anskaffning som finansieras med mindre understöd ska vara minst 20 euro. Till exempel kan man
inte alls ansöka om mindre understöd för en enskild anskaffning på 19 euro. Understöd som söks
sammanlagt (punkt 3 i ansökningsblanketten) ska avrundas nedåt till närmaste euro, och cent
anges inte.
Ett mindre understöd är högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för den anskaffning som
beviljas understöd. Understöd beviljas inte om räddningsverket inte har förordat ansökan om
understöd eller om det i brandkårsavtalet fastställs att räddningsverket ska ansvara för
understödsobjektet. När understödet fastställs för fabriks- , anstalts- och militärbrandkårer
beaktas brandkårens andel av verksamheten som avtalsbrandkår i räddningsområdet. Uppgifter
om godtagbara och icke-godtagbara anskaffningar inom ramen för mindre understöd finns i slutet
av detta meddelande om ansökan.
Genom understöden stöder man effektiviseringen av alarmberedskapen eller sådana
anskaffningar av utrustning och materiel som bidrar till att förbättra arbetarskyddet. Understöd
beviljas också för sådana anskaffningar som tryggar avtalsbrandkårernas fortsatta verksamhet och
verksamhetsförutsättningar. Mindre understöd kan beviljas för sådana manskapsbilar som ägs av
en brandkår och som har plats för minst åtta personer utöver föraren (20 § i fordonslagen).
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Understöd kan på vissa villkor även beviljas för reparationsåtgärder som förbättrar
brandstationens funktionalitet. Understöd beviljas dock inte för års- eller servicereparationer. För
reparationsåtgärder vid samma brandstation kan man bevilja mindre understöd till fullt belopp
högst vart tredje år. Reparations- eller byggkostnaderna i samma ansökan om understöd anses
höra till en enda anskaffning vars sammanlagda kostnader inte får överstiga prisgränsen på 20 000
euro.
Om en avtalsbrandkår har fått annat offentligt stöd för anskaffningen, ska detta meddelas på
ansökningsblanketten. Enligt 6 § 3 mom. i statsunderstödslagen får statsunderstödet inte
tillsammans med andra offentliga stöd överstiga maximibeloppet av statsunderstöd eller annat
offentligt stöd. Med annat offentligt stöd avses understöd som beviljats av staten, kommunen, ett
räddningsverk eller något annat offentligt samfund. Den årliga överenskomna ersättning som
baserar sig på brandkårsavtalet mellan räddningsverket och brandkåren och som är avsedd att
stödja brandkårens verksamhet i allmänhet betraktas inte i detta sammanhang som annat
offentligt stöd.
På understöd som beviljas ur Brandskyddsfonden tillämpas vad som anges i statsunderstödslagen
(688/2001), och i fråga om dessa understöd är fonden statsbidragsmyndighet. Den som ansöker
om understöd ska i samband med ansökan lämna Brandskyddsfonden riktiga och tillräckliga
uppgifter om understödets användningssyfte samt om andra omständigheter som fonden behöver
för att fatta beslut om understödet.
Brandskyddsfonden kan som en del av processen för att se över understödspraxis göra
inspektionsbesök i de objekt som beviljats understöd.
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Blanketter och inlämnande av ansökan
Mindre understöd kan sökas under hela året utan en separat tidsfrist. Besluten fattas vid fondens
styrelses möten. Styrelsen håller sex möten om året. Om man vill att ansökan behandlas vid ett
visst möte, ska ansökningsmaterialet finnas i fonden senast tre veckor före mötestidpunkten.
Understöd ska sökas med den gällande ansökningsblanketten för mindre understöd.
Ansökningsblanketten finns i elektronisk form på fondens webbplats. På webbplatsen finns också
uppgifter om fondens mötestider.
Avtalsbrandkårerna ska begära utlåtande av räddningsverket om ansökan om mindre understöd
innan ansökan sänds till Brandskyddsfonden. Till ansökan ska dessutom fogas fakturor och
betalningsbevis på fakturor för anskaffningen eller projektet. Den som så önskar kan till ansökan
foga bilder som förtydligar anskaffningen.
Utlåtandet om understödet och andra nödvändiga bilagor till ansökan ska skickas till fonden
samtidigt. Bilagorna är specifika för varje ansökan. Brandskyddsfonden använder ett elektroniskt
ärendehanteringssystem, där det inte går att avskilja elektroniska handlingar för att foga dem till
en annan ansökan. Ansökan kan vid behov kompletteras.
För en anskaffningshelhet upprättas endast en ansökan. Vid behov kan man fortsätta
specificeringen av anskaffningen på en kompletterande blankett.
Ansökan om understöd ska vara framme hos fonden senast ett år efter det att anskaffningen har
betalats. Tidsfristen på ett år räknas från den tidpunkt då ansökan inkommit till fonden. Om
anskaffningen har betalats till exempel den 15 januari 2020, ska ansökan vara framme senast den
15 januari 2021. Datumet för ansökan har ingen betydelse för tidsfristen.
Blanketterna skickas per e-post till Brandskyddsfondens adress psr@intermin.fi. Sänd endast en
ansökan per e-postmeddelande. Förse e-postmeddelandet med en rubrik enligt följande modell:
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avtalsbrandkårens namn, ansökan om mindre understöd. Ange i e-postmeddelandet vilka filer som
bifogats till ansökan samt fullständiga kontaktuppgifter till kontaktpersonen och avtalsbrandkåren.
Om ni inte får en automatisk bekräftelse på att e-postmeddelandet har tagits emot ska ni försäkra
er om att ansökningshandlingarna har nått fram till fonden.
Mer information om ansökan om mindre understöd till avtalsbrandkårer finns på fondens
webbplats. Ytterligare information ger t.o.m. den 15 februari 2021 Brandskyddsfondens
sekretariat, e-post psr@intermin.fi och Ira Nikoskinen, specialsakkunnig, e-post
ira.nikoskinen@intermin.fi, tfn 0295 488 285, och fr.o.m. den 16 februari 2021 Johanna Herrala,
generalsekreterare, e-post johanna.herrala@intermin.fi, tfn 0295 488 285 och Jessica Puro,
planerare vid Brandskyddsfonden, tfn 0295 480 171 (växel).

Brandskyddsfondens styrelse
26.11.2020

För kännedom
Regionförvaltningsverken
Räddningsverken
Ålands landskapsregering
Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
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Godtagbara anskaffningar inom ramen för mindre understöd till
avtalsbrandkårer
Understöd kan beviljas för:


utrustnings- och materielanskaffningar som förbättrar arbetarskyddet och
utryckningsberedskapen vid alarmavdelningarna



eliminering av konstaterade brister i arbetarskyddet (betydande men för hälsan,
förebyggande av exponering, konstruktioner i farligt skick)



anskaffning av fordon (under 20 000 euro, inkl. moms)



betydande grundlig reparation av fordon i syfte att förlänga fordonets livslängd



ökning av antalet fordonsplatser



höjning av garagedörrar (om det är nödvändigt på grund av ett högre räddningsfordon)



reparationsåtgärder som förbättrar stationens funktionalitet



specialisering (till exempel vattenräddning, djurräddning)



anskaffning av drönare



skyddsutrustning för ungdomsavdelningen



förvaringsskåp för utrustning på alarm- och ungdomsavdelningarna



industritvättmaskiner eller motsvarande effektiva tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp
som är avsedda för tvätt av utrustning på alarm- och ungdomsavdelningarna och som
stödjer Ren brandstation-modellen



kostnader för arrangemang av och små materialanskaffningar för utbildningsevenemang,
evenemang om säkerhetskommunikation eller andra evenemang för barn och unga samt
för lägertält som används gemensamt av barn och unga, där understödet kan vara högst 40
procent av de godtagbara kostnaderna och högst 2 000 euro.

Postadress
PB 26
00023 Statsrådet

Besöksadress
Kyrkogatan 12
Helsingfors

Telefon 0295 480 171 (växel)

psr@intermin.fi
www.palosuojelurahasto.fi
www.psr.fi

Ansökningsmeddelande

7 (8)

SMDno-2020-2545
26.11.2020



kostnader som föranleds av byggande av träningsområden (under 20 000 euro, inkl.
moms). En förutsättning för beviljande av understöd är att det lokala räddningsverket
förordar projektet och att projektet har beretts i samarbete med verket.



Också brandmannaföreningar beviljas mindre understöd för anskaffning av
skyddsutrustning för ungdomsavdelningar samt för anskaffning av fordon. Föreningen bör
ha ett gällande avtal med det lokala räddningsverket när det gäller den funktion som
understöds.



anskaffning av mellankläder samt underkläder med långa ärmar och byxben som skyddar
mot hetta och flamma (enligt ISO 11612)



anskaffning av polotröja och benficksbyxor som hör till stationsklädseln, om klädseln
används som mellankläder i larmuppdrag

Understöd beviljas inte för:


årliga renoveringar eller servicereparationer av brandstationsbyggnader



allmänna verksamhetskostnader



kostnader som föranleds av normal reparation och service av fordon eller annan materiel
(inklusive förnyande av fordonens fasta arbetsljus samt reservdelar till lyktor)



reservdelar



myndighetsavgifter (tull- eller speditionsavgifter, transportavgifter som avviker från det
normala)



verktyg som används endast på stationen



anskaffning av tillbehör, inredning eller teknik till brandstationernas kontor



anskaffning av utrustning till första insatsen (med undantag för defibrillator, ryggbräda och
vakuummadrass)



anskaffning av kläder som hör till brandkårskostymer (med undantag för polotröja och
benficksbyxor till personalen vid alarmavdelningen för vilkas anskaffningskostnader det
dock kan beviljas understöd)
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kulturverksamhet (traditionsrum, årsfester, orkestrar m.m.)



alarmavdelningens utbildningskostnader eller kursavgifter



motionsredskap



reparationer av andra lokaler än de som används av brandstationen



lokaler eller anskaffningar som används för medelinsamling eller som hyrs ut till
utomstående



oljebekämpningsutrustning och oljebekämpningsmateriel



projekt som inte hänför sig till att främja förebyggandet av eldsvådor samt
räddningsverksamhet i enlighet med 1 och 14 § i lagen om brandskyddsfonden.
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