Tyhjennä

SAVITAIPALEEN KUNTA

AVUSTUSHAKEMUS

Tällä lomakkeella haettavat yhteisöavustukset:
Liikuntatoimen perusavustukset
Nuorisotoimen perusavustukset
Muut yhteisöavustukset
Muu avustus, mikä

Liikuntapaikkojen avustukset
Kulttuuritoimen avustukset
Kylätoimintamääräraha

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteella:
Savitaipaleen kunta, Hallinto-osasto/avustukset, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale
Hakija

Seura/yhdistys
Pankki/tilinumero
Rekisteröintivuosi

Yhteyshenkilö

Kotipaikka
Jäsenmäärä

Y-tunnus

Nimi

Puhelin

Osoite
Toiminta

Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot

Haettavat avustukset
ja avustusten
käyttötarkoitukset
eriteltynä.
Lisätietoja voi
tarvittaessa antaa
erillisellä liitteellä.

Käyttötarkoitukset

Haetut määrät €

Samaan tarkoitukseen
haetut /saadut
avustukset

Myöntäjä

Avustukset €

Käyttötarkoitukset

Liitteet
(avustus maksetaan
vasta kun tarvittavat
liitteet on toimitettu
avustuksen myöntäjälle)

Toimintakertomus
Tilinpäätös
Toimintasuunnitelma
Talousarvio
Muu, mikä

Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus
Nimen selvennys

Puhelin päivällä/illalla

Asema seurassa/yhdistyksessä tms.

Savitaipaleen kunnalta haettavien yhteisöavustusten hakuohje
Yleis- perus- ja kohdeavustukset
Avustus
Liikuntatoimen perusavustukset
- Paikallisille urheiluseuroille liikuntapalvelujen tarjoamiseen kuntalaisille.

Avustuksen
myöntäjä
Sivistyslautakunta

Liikuntapaikkojen avustukset
- Kunnossapito, kalusto ja kyläkentät.

Tekninen lautakunta

Nuorisotoimen perusavustukset
- Nuorisotyötä harjoittaville yhdistyksille

Sivistyslautakunta

Kulttuuritoimen avustukset
Sivistyslautakunta
- Kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille erilaisten tapahtumien yms.
toteuttamiseen.
Muut yhteisöavustukset
- hakijoina voivat olla yleishyödylliset yhteisöt.

Kunnanhallitus

Kylätoimintamäärärahat
Kunnanhallitus
Kylätaloavustus
- Voidaan myöntää kylätalolle kiinteistöveron suuruisena. Avustusta
maksetaan vain yhtä taloa kohden/kylä.
Harkinnanvaraiset kohdeavustukset
- Voidaan myöntää erilaisiin hankkeisiin. Tuki on aina suuruudeltaan alle
100 % hankkeen kustannuksista. Hakijan on huolehdittava pääosasta
kustannuksista mm. käyttökorvauksilla, muilla tuloilla ja talkoovoimin.
Harkinnanvaraista avustusta haettaessa on esitettävä haun kannalta
välttämättömät liitteet. Avustus voidaan sitoa maksettavaksi kuitteja
vastaan.

Avustuksen hakeminen:
Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella, joita saa kunnan nettisivuilta osoitteesta
http://www.savitaipale.fi/asiak/lomakkeet.php sekä kunnan keskuksesta ja kirjastosta.
Hakemuksen mukaan tulee liittää kaikki ne liitteet, jotka ovat haun kannalta välttämättömiä.
Tarvittavat liitteet:
Hakemukseen tulee liittää talousarvio tai rahoitussuunnitelma, toimintasuunnitelma ja suunnitelma
avustuksen käytöstä sekä toimintakertomus. Lisäksi tulee olla selvitys edellisen vuoden avustusten käytöstä
ja tilinpäätös.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteella:
Savitaipaleen kunta
Hallinto-osasto/avustukset
Kirkkotie 6
54800 Savitaipale

Rekisterinpitäjä: Savitaipaleen kunta. Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. kunta@savitaipale.fi. 040 1586 542.
Tietosuojavastaava: Seppo Loisa, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale. seppo.loisa@savitaipale.fi. 040 565 8081.
Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon.

