KIURUVEDEN KAUPUNKI
sivistyspalvelukeskus

HAETTAVA
AVUSTUS

HAKIJAN
TIEDOT

AVUSTUSHAKEMUS
kulttuuri- ja nuorisotoimi

Kulttuuritoimen avustus

Kohdeavustus

Nuorisotoimen avustus

Toiminta-avustus

hakijan tai yhteisön nimi:

Y-tunnus tai henkilötunnus

lähiosoite:

postinumero ja -toimipaikka:

puhelin

sähköposti

pankki ja tilinumero

rekisteröintivuosi

TOIMIHENKILÖT

puheenjohtajan nimi

jäsenmäärä

puhelin

osoite

sähköposti

sihteerin nimi

puhelin

osoite

sähköposti

rahastonhoitajan nimi

osoite

sähköposti

puhelin
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TOIMINTA

toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot
(tarvittaessa jatka lisätiedot-kohdassa tai erillisessä liitteessä)

toimintapaikat

HAETTAVA
AVUSTUS

AVUSTUSHAKEMUS
kulttuuri- ja nuorisotoimi

haettava summa

selvitys siitä mihin avustusta haetaan

kustannusarvio (eritellään kohteittain)
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MUUT
MYÖNNETYT
AVUSTUKSET

AVUSTUSHAKEMUS
kulttuuri- ja nuorisotoimi

Jos olette hakeneet tai saaneet avustusta muualta,
ilmoita tähän avustuksen myöntäjät, summa ja ajankohta

LISÄTIEDOT

LIITTEET

edellisen vuoden toimintakertomus
edellisen vuoden tilinpäätös
edellisen vuoden tilintarkastuskertomus
kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma

paikka ja aika

____________________________________________

allekirjoitus

____________________________________________

nimenselvennys

____________________________________________

asema
hakijayhteisössä

____________________________________________
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AVUSTUSHAKEMUS
kulttuuri- ja nuorisotoimi

AVUSTUKSTEN YLEISET EHDOT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET
Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kiuruveden kaupungin asukkaisiin. Avustusta ei myönnetä
järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat ne muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille.
Avustustarvetta harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja
taloudenhoitoon, sekä kaupungin aiempina vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen
toteutumiseen ja toiminnan tehokkuuteen.
Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään
muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei
noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille virheellistä tai harhaanjohtavia
tietoja avustusta koskevissa asioissa.
Avustusten hakeminen
Kulttuuri- ja nuorisoavustuksia voidaan myöntää kiuruvetisille kulttuuri- ja nuorisojärjestöille tai
järjestöille, joiden katsotaan olevan lähellä kulttuuritoimen toiminta-aluetta. Avustuksia voidaan myöntää
myös yksityishenkilöille. Avustus voi olla luonteeltaan joko kohde- tai toiminta-avustus. Avustuksia ei
voida myöntää yritystoimintaan tai seurakunnille.
Avustuksia voidaan myöntää vain kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemus on laadittava varta
vasten hyväksytyllä lomakkeella, johon on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut asiakirjat.
Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Myöntämispäätökseen vaikuttaa hakijan toiminnan merkitys kulttuurin kannalta:
- toiminnan tarkoitus, laatu, laajuus ja näkyvyys
- toiminnan ajankohtaisuus sekä uudistava vaikutus
- avustuksen suunniteltu käyttötapa ja hakemuksen perusteellisuus
- hakijan omatoimisuus
- hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve
- hakijan saamat muut avustukset
Kun hakija on yhdistys
Kohde- ja toiminta-avustusta hakiessa hakemukseen tulee liittää
- edellisen vuoden toimintakertomus
- edellisen vuoden tilinpäätös
- edellisen vuoden tilintarkastuskertomus
- kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
Kun hakija on yksityishenkilö
Kohde- ja toiminta-avustusta hakiessa hakemukseen tulee liittää
- toiminta- ja taloussuunnitelma
Avustuspäätöksen tekevät kulttuurisihteeri ja nuorisosihteeri viranhaltijan päätöksillä, jotka annetaan
tiedoksi sivistyslautakunnalle.
Avustukset ovat nostettavissa kuitteja vastaan ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja vastuu
avustuksen nostamisesta on hakijalla. Kuitiksi ei käy lasku, vaan tarvitaan tosite maksun suorittamisesta.

