ANSÖKAN OM MINDRE UNDERSTÖD TILL AVTALSBRANDKÅRER
Projekt under 20 000 € i enhetspris

1

Frivilliga brandkårer, fabrik- och anstaltsbrandkårer kan med denna blankett söka understöd för anskaffning av materiel med enhetspris under 20 000 euro och för byggprojekt med enhetspris under 20 000
euro. Understöd söks i efterhand enligt de faktiska kostnaderna inom ett år från det att anskaffningen betalades. Understödsblanketten ska fyllas i enligt anvisningarna (se separata anvisningar) och sändas
med nödvändiga bilagor till Brandskyddsfonden. Mindre understöd kan sökas året runt. Föreningen ska
iaktta föreningslagen 26.5.1989/503.

Fyll i blanketten noggrant till behövliga delar och bifoga de nödvändiga bilagorna.
Ankomstanteckning

Ankomststämpel

Diarienummer

(Brandskyddsfonden fyller i)
1 Sökande

2 Föremål för
ansökan
Godtagbara och
icke godtagbara
anskaffningar
som bilaga till
blanketten på
sida 3.
Enligt ansökningsbrevet beviljas understöd
inte för bl.a. följande anskaffningar:
- verktyg som används endast på
stationen
- kostnader som
föranleds av normal reparation
och service av
fordon eller annan materiel

Sökandens kontaktuppgifter: Namn

FO-nummer

Kommun

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon

Sökandens bankförbindelse (i IBANform)

Kontaktperson

Telefon

E-post

a) Ansökan gäller

anskaffning av utrustning

materielanskaffning

byggprojekt

b) Gäller anskaffningen/anskaffningarna godtagbara anskaffningar enligt ansökningsmeddelandet?
ja

nej

vet inte

(läs ansökningsmeddelandet på fondens webbplats innan du fyller i blanketten)

c) Specificering av och kostnader för anskaffningen (fortsätt vid behov i en separat bilaga)
Användningsändamål (anteckna det rätta alternativet (a-f) i kolumnen till höger)
a) anskaffning som behövs i larmuppdrag eller som placeras i ett fordon (annan än reservdel eller anskaffning som föranleds
av normal reparation/service)
b) anskaffning som gäller brandkårens specialuppgifter (t.ex. vattenräddning, djurräddning)
c) benficksbyxor eller polotröja för personalen vid alarmavdelningen
d) anskaffning av ett fordon eller betydande grundlig reparation av fordon
e) skyddsutrustning för ungdomsavdelningen eller ett lägertält som används gemensamt av barn och unga
f) annan, vilken (ange användningsändamålet)
Fakturans
nr
Obs!
Numrera bifogade fakturor

Anskaffningens art och antal eller mängd

Kostnader
som ansökan avser,
totalt €

- anskaffning av
utrustning till
första insatsen
(exkl. defibrillator, ryggbräda
och vakuummadrass)
- årliga renoveringar eller servicereparationer

Postadress
PB 26
00023 STATSRÅDET

Besöksadress
Kyrkogatan 12
HELSINGFORS

Telefon 0295 488 461

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

Användningsändamål
(a-f)

ANSÖKAN OM MINDRE UNDERSTÖD TILL AVTALSBRANDKÅRER
Projekt under 20 000 € i enhetspris

2

Frivilliga brandkårer, fabrik- och anstaltsbrandkårer kan med denna blankett söka understöd för anskaffning av materiel med enhetspris under 20 000 euro och för byggprojekt med enhetspris under 20 000
euro. Understöd söks i efterhand enligt de faktiska kostnaderna inom ett år från det att anskaffningen betalades. Understödsblanketten ska fyllas i enligt anvisningarna (se separata anvisningar) och sändas
med nödvändiga bilagor till Brandskyddsfonden. Mindre understöd kan sökas året runt. Föreningen ska
iaktta föreningslagen 26.5.1989/503.

Fyll i blanketten noggrant till behövliga delar och bifoga de nödvändiga bilagorna.

av brandstationsbyggnader
- anskaffning av
kläder som hör
till brandkårsdräkten (exkl. polotröja och benficksbyxor för
personalen
vid alarmavdelningen)

Sammanlagda kostnader med mervärdesskatt

3 Understöd
som söks
4 Annat offentligt stöd som
beviljats eller
sökts för projektet

Understöd som söks sammanlagt (högst 40 % av de totala kostnaderna)
a) Annat offentligt stöd har sökts för anskaffningen
b) Anskaffningen har beviljats annat offentligt
stöd

Ja
Ja

c) Den myndighet från vilken stöd har sökts eller som beviljat stöd
5 Överlåtna omsättningstillgångar

Nej

Ansökt belopp, €

Nej

Beviljat belopp, €

Datum när stödet beviljats

a) Omsättningstillgångar har överlåtits i samband med anskaffningen

Ja

Nej

b) Uppgifter om omsättningstillgångarna: arten av överlåtna omsättningstillgångar

Mottagare

Överlåtelsepris

Tid för överlåtelsen

6 Ytterligare information eller
utredning
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Frivilliga brandkårer, fabrik- och anstaltsbrandkårer kan med denna blankett söka understöd för anskaffning av materiel med enhetspris under 20 000 euro och för byggprojekt med enhetspris under 20 000
euro. Understöd söks i efterhand enligt de faktiska kostnaderna inom ett år från det att anskaffningen betalades. Understödsblanketten ska fyllas i enligt anvisningarna (se separata anvisningar) och sändas
med nödvändiga bilagor till Brandskyddsfonden. Mindre understöd kan sökas året runt. Föreningen ska
iaktta föreningslagen 26.5.1989/503.

Fyll i blanketten noggrant till behövliga delar och bifoga de nödvändiga bilagorna.

7 Datum, sökandens namn
och tjänsteställning

Ort och datum
Sökandens namn och tjänsteställning

Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns
anledning att betvivla dokumentets autenticitet eller integritet. Ort och datum samt sökandens namn och tjänsteställning ska dock alltid fyllas i.

8 Bilagor

Bilaga 1 Lokala räddningsväsendets utlåtande om anskaffningens nödvändighet och deltagande i finansieringen av
den (Brandskyddsfonden behandlar inte ansökningar om utlåtande saknas)
Bilaga 2 Fakturor för anskaffningen eller projektet
Bilaga 3 Betalningsbevis på fakturor för anskaffningen eller projektet
(Kopia på kontoutdrag eller verifikation från bank/nätbank/betalterminal. På kontoutdraget ska det anges tydligt vilka
transaktioner som gäller anskaffningen eller projektet i fråga.)
Bilaga 4 Registerutdrag eller överlåtelseintyg om understöd söks för förvärv av fordon
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ANSÖKAN OM MINDRE UNDERSTÖD TILL AVTALSBRANDKÅ- bilaga 1
RER
Projekt under 20 000 € i enhetspris
Frivilliga brandkårer, fabrik- och anstaltsbrandkårer kan med denna blankett söka understöd för anskaffning av materiel med enhetspris under 20 000 euro och för byggprojekt med enhetspris under 20 000
euro. Understöd söks i efterhand enligt de faktiska kostnaderna inom ett år från det att anskaffningen betalades. Understödsblanketten ska fyllas i enligt anvisningarna (se separata anvisningar) och sändas
med nödvändiga bilagor till Brandskyddsfonden. Mindre understöd kan sökas året runt. Föreningen ska
iaktta föreningslagen 26.5.1989/503.

Ansökningsmeddelandet finns i sin helhet på fondens webbplats https://www.palosuojelurahasto.fi/understod/mindreunderstod-till-avtalsbrandkarer
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.
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)
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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