M ÄNTYHARJUN KUNNAN LIIKUNTA-AVUSTUKSET

Liikunt alain (390/ 2015) 5§ mukaan:
Yleist en edellyt yst en luominen liikunnalle paikallist asolla on kunt ien t eht ävä. Kunnan t ulee
luoda edellyt yksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:
1) järjest ämällä liikunt apalveluja sekä t erveyt t ä ja hyvinvoint ia edist ävää liikunt aa eri
kohderyhmät huomioon ot t aen;
2) t ukemalla kansalaist oimint aa mukaan lukien seurat oimint a; sekä
3) rakent amalla ja ylläpit ämällä liikunt apaikkoja.
AVUSTUSKOHTEET
Sivist yslaut akunt a jakaa vuosit t ain liikunt a-avust uksia paikallisen liikunt at oiminnan t ukemiseksi.
Avust uksilla halut aan saada aikaan t oimint aa, joka t ukee kunt alaist en hyvinvoint ia ja t erveyt t ä sekä akt ivoi
kansalaist oimint aa. Kansant erveydellisest i t ärkeinä kokonaisuuksina halut aan t ukea erit yisest i
 last en ja nuort en sekä
 ikäihmist en liikunnan edist ämist ä.
Liikunt a-avust ukset jaet aan t oimint a- ja kohdeavust uksina. Avust ukset ovat harkinnanvaraisia.
Sivist yslaut akunt a voi vuosit t ain ennen hakuajan alkamist a määrit ellä erit yisiä painopist eit ä t ai t eemoja
avust ust en jakamiselle.
Toiminta-avustusta voidaan myönt ää liikunt aseuran perust oimint aan (hallint o- ja t iedot uskulut , t ilojen
käyt t ömaksut , kalust o- ja välinehankinnat , lisenssimaksut , jäsenjärjest öjen maksut , t urnaust en ja kilpailujen
mat ka,- t uomari- ja palkint okulut ). Avust uksen jakamiseen vaikut t aa mm.
 seuran jäsenmäärä
 last en, nuort en ja seniorien osuus jäsenist ä
 t oiminnan määrä ja laajuus, mm. edellisen vuoden t apaht umien ja harjoit uskert ojen määrä
 avust uksen t arve
Kohdeavustusta voidaan myönt ää liikunt at oimint aan seuraavast i:




M änt yharjulla t apaht uva kaikille avoin t apaht uma t ai t empaus
koulut us-, kehit t ämis- t ai uudist amist oimint a.

AVUSTUSKELPOISUUS
Toiminta-avustuksen hakijan t äyt yy olla rekist eröit y seura, joka kuuluu jäsenenä valt akunnalliseen
liikunt a/ urheilujärjest öön t ai –liit t oon. Vaiht oeht oisest i hakijana voi olla muu rekist eröit y yhdist ys, jonka
säänt öjen mukainen pääasiallinen t arkoit us on liikunnan järjest äminen t ai edist äminen.
Kohdeavustuksen hakija voi olla mikä t ahansa
myönt öperust eiden mukaiseen liikunt at oimint aan.
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Invest oinnit eivät kuulu avust ust en piiriin. Invest oinniksi ei lasket a pienimuot oist a välinehankint aa.
Kohdeavust uksen hakijalla t ulee olla kohdeavust uksen t ot eut t amiseen vähint ään 30% omarahoit usosuut t a.
Rahoit usosuuden t ulee näkyä kirjanpidossa, esimerkiksi t alkoot yö ei käy omarahoit usosuudeksi.

HAKEM INEN
Hakuaika ilmoit et aan leht i-ilmoit uksella ja kunnan verkkosivuilla.
Avust ust a haet aan erillisellä hakulomakkeella, jot a on saat avana mm. yht eispalvelupist eest ä ja kunnan w w w sivuilt a. Hakemus liit t eineen t oimit et aan M änt yharjun kunnan yht eispalvelupist eeseen hakuilmoit uksessa
ilmoit et ussa ajassa. M yöhäst yneit ä hakemuksia ei huomioida. Hakemukseen voi perust ellust a syyst ä
t oimit t aa liit t eit ä hakuajan jälkeenkin.
Toiminta-avustushakemukseen t ulee kirjat a t ai liit t eenä t oimit t aa:







edellisen vuoden t ase ja t ilinpäät ös
edellisen vuoden t oimint akert omus, jossa kuvat aan myös t apaht umien ja ohjat t ujen
harjoit uskert ojen määrä
kuluvan vuoden t oimint asuunnit elma, jossa kuvat aan myös t apaht umien ja ohjat t ujen
harjoit uskert ojen määrä
yhdist yksen säännöt
selvit ys yhdist yksen maksavien jäsenien määräst ä ja jäsent en ikärakent eest a (jaot elt una seuraavast i:
0-12v, 13-18v, 19-64v, yli 65v)

Kohdeavustushakemukseen t ulee kirjat a t ai liit t eenä t oimit t aa:







edellisen vuoden t ase ja t ilinpäät ös
edellisen vuoden t oimint akert omus
selvit ys yhdist yksen maksavist a jäsenist ä ja jäsent en ikärakent eest a (jaot elt una seuraavast i: 0-12v,
13-18v, 19-64v, yli 65v)
kohdeavust uksen käyt t ö- ja rahoit ussuunnit elma, jossa kuvat aan myös yhdist yksen omavast uuosuus

AVUSTUKSEN M YÖNTÄM INEN JA M AKSATUS
Sivist yslaut akunnan t ekemäst ä avust uspäät öksest ä annet aan hakijalle kirjallinen päät ös (pöyt äkirjan ot e).
Avust us makset aan yhdist yksen ilmoit t amalle t ilille, kun sivist yslaut akunnan päät ös on saanut lainvoiman.
SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ
Toimint a-avust uksen saajan t ulee avust uksen käyt ön selvit yksenä t oimit t aa t ase, t ilinpäät ös ja
t oimint akert omus avust uksen saamist a seuraavan vuoden avust ushakuajan loppuun mennessä vapaaaikasiht eerille.
Kohdeavust uksen saajan t ulee t oimit t aa avust uksen käyt t öselvit ys t osit t eineen avust uksen saamist a
seuraavan vuoden avust ushakuajan loppuun mennessä vapaa-aikasiht eerille.
Hakijalle ei voida myönt ää uut t a avust ust a mikäli aiemmist a t oimint a- t ai kohdeavust uksist a ei ole annet t u
vaadit t uja selvit yksiä.
Avust us voidaan periä t akaisin, jos selvit yst ä ei ole t oimit et t u määräajassa, avust ust a ei ole käyt et t y t ai sit ä
on käyt et t y muuhun kuin myönnet t yyn t arkoit ukseen. Kunnalla on oikeus valvoa ja t arvit t aessa t arkast aa
avust uksen saajan koko varainhoit oa ja kirjanpit oa. Avust uksen saaja on velvollinen avust amaan t arvit t avissa
määrin t arkast uksen t ekemisessä.

Sivist yslaut akunt a 21.2.2017

