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Avustus

Hakemus

Liitteet

1. Toiminta-avustus
Avustus jaetaan edellisen
nuorisoseuroille Kemiönsaaren vuoden toiminnan perusteella
kunnassa
vuoden 2018 toimintaavustussääntöjen mukaisesti

Jakoperusteet

Hakemus tapahtuu kunnan
lomakkeella (avustus seuroille)
sekä vapaa-ajanlautakunnan
toimintapistelomakkeella.

Edellisen vuoden
1.3-3.4.2018
toimintakertomus, tilinpäätös sekä
tarkastuskertomus.
8400€
Toimintasuunnitelma sekä
talousarvio vuodelle 2018

2. Toiminta-avustus
Avustus jaetaan edellisen
urheiluseuroille Kemiönsaaren vuoden toiminnan perusteella
kunnassa
vuoden 2018 toimintaavustussääntöjen mukaisesti

Hakemus tapahtuu kunnan
lomakkeella (avustus seuroille)
sekä vapaa-ajanlautakunnan
toimintapistelomakkeella.
(Seuraverkko)

Edellisen vuoden
toimintakertomus, tilinpäätös
sekä tarkastuskertomus.
Toimintasuunnitelma sekä
talousarvio vuodelle 2018

3. Kenttä- ja kuntorataavustus urheiluseuroille
Kemiönsaaren kunnassa

Haettavana

1.3-3.4.2018
28000€

Avustus jaetaan kustannusten Hakemus tapahtuu kunnan
perusteella ajanjaksolla
hakemuslomakkeella. Laskennassa
1.11.2017-31.10.2018
otetaan huomioon korkeintaan
500€ korjaus, kalusto- ja
rakennuskustannuksia. *
4. Kartta-avustus
Avustus jaetaan kustannusten Hakemus tapahtuu kunnan
urheiluseuroille Kemiönsaaren perusteella ajanjaksolla
hakemuslomakkeella. *
kunnassa
1.11.2017-31.10.2018

Selvitys kustannuksista jotka ovat 5-21.11.2018
aiheutuneet urheilukentän tai
kuntoradan ylläpidosta.
1600€

5. Koulutusavustus
rekisteröidylle yhdistyksille ja
kansalaisjärjestöille
Kemiönsaaren kunnassa
6. Kiinteistöavustus
yhdistyksille jotka omistavat
kiinteistön sekä ovat
rekisteröityjä Kemiönsaaren
kunnassa

Avustus jaetaan kustannusten Hakemus tapahtuu kunnan
perusteella ajanjaksolla
hakemuslomakkeella
1.11.2017-31.10.2018

Selvitys kustannuksista jotka ovat 5-21.11.2018
aiheutuneet koulutuksesta seuran
tehtäviin.
2000€

Avustus jaetaan kiinteistön
edellisen vuoden ylläpitokustannusten perusteella.
Sähkö, vesi+viemäri,
kiinteistövakuutus, korjaus+

Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä
tarkastuskertomus. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio
vuodelle 2018. Selvitys tilin-

Hakemus tapahtuu kunnan
hakemuslomakkeella. Laskennassa
otetaan huomioon korkeintaan
2000€ korjaus- ja
rakennuskustannuksia.

Selvitys kustannuksista jotka ovat 5-21.11.2018
aiheutuneet suunnistuskarttojen
laatimisesta.
900€

1.3-3.4.2018
22000€ varataan
rekisteröidyille
liikunta- ja
nuorisoseuroille ja

7. Uimakouluavustus

rakennus, lämmitys,
jätehuolto sekä kiinteistön
ulkoalueiden kunnossapidon
kustannukset hyväksytään.
Avustus jaetaan viime vuoden
järjestettyjen uimakoulujen ja
osallistujamäärän 2017
perusteella. Perusavustus per
järjestetty uimakoulu on á
50€.

8. Avoimet toimintaavustukset järjestöille joilla
on kotipaikkakunta
Kemiönsaaressa tai järjestöille
toiselta paikkakunnalta jotka
järjestävät toimintaa
Kemiönsaarelaisten hyväksi.

Ulkoalueiden kunnossapidosta
otetaan laskennassa huomioon
korkeintaan 1500€*

päätöksestä missä nähdään
kiinteistön todelliset
ylläpitokustannukset.

Hakemus tapahtuu kunnan
lomakkeella (avustus seuroille).

1.3-3.4.2018
Edellisen vuoden
toimintakertomus, tilinpäätös sekä 2300€
tarkastuskertomus. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio
vuodelle 2018. Selvitys vuoden
2017 järjestetyistä uimakouluista
ja osallistujamäärästä.
1.3-3.4.2018
Edellisen vuoden
toimintakertomus, tilinpäätös sekä
tarkastuskertomus.
A) 3000€
Toimintasuunnitelma sekä
B) 1700€
talousarvio vuodelle 2018.
Hankesuunnitelma jos kyseessä
on hankehakemus.

Avustus jaetaan toiminnan
laajuuden perusteella.
Avustus voidaan myöntää A)
yhdistysten vapaaajantoiminnasta B)
hankeavustuksena
yhdistyksille matalan
kynnyksen toiminnasta
(nuoret, työikäiset ja seniorit)
9. Kulttuuriavustuksia voidaan A.Toiminta-avustus voidaan
myöntää a) toimintamyöntää rekisteröidyille
avustuksena yleiseen
yhdistyksille kulloisenkin
kulttuuritoimintaan tai b)
vuoden
projektiavustuksena tiettyyn toimintasuunnitelmaan
kulttuurihankkeeseen jotka
sisältyvään
tapahtuvat Kemiönsaarella ja kulttuuritoimintaan
suosivat Kemiönsaaren
B. Projektiavustus voidaan
kuntalaisia
myöntää taide- ja
kulttuuritapahtumien sekä
näyttelyiden järjestämiseen tai
taide- ja kulttuuriprojektien
toteuttamiseen, joita voidaan
pitää kertaluontoisena.

Hakemus tapahtuu kunnan
lomakkeella (avustus seuroille).

10. Kulttuuriavustus

Avustukset haetaan kunnan

Avustus myönnetään

Avustukset haetaan kunnan
lomakkeella (avustus seuroille)

A.Hakemukseen liitetään
toimintasuunnitelma ja budjetti.
Edellisvuoden toimintakertomus,
tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus n
lähetettävä kunnalle ennen
myönnetyn avustuksen
maksamista.
B. Projektiavustus hakemukseen
on liitettävä projektisuunnitelma
sekä budjetti /kustannusarvio.
Projekti-avustuksesta maksetaan
pääsääntöisesti puolet jälkikäteen,
kun avustuksen saaja on jättänyt
projektista raportin sekä tilityksen
kustannuksista.
Edellisen vuoden

korkeintaan
3300€ muille
yhdistyksille.

1.3-3.4.2018
50000€ kohdalle
9 ja 10

19.1.2018

Kulttuuriavustukset
ammatilliselle ja/tai isoille
kulttuurijärjestöille

ammatilliselle ja/tai isoille
kulttuurijärjestöille tai
festivaaleille.

lomakkeella (avustus seuroille)
sekä vapaamuotoisella
hakemuksella

* Avustuksissa nro 3, 4 ja 6 seuran oma osuus on oltava vähintään 30%.

toimintakertomus ja tilinpäätös.
Toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2018.

