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Hartolan kunnan talousarvioon varataan vuosittain määräraha
paikallisen kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisotoiminnan tukemiseen.

  Avustusten hakemisen ja  myöntämisen käytäntöjen
selkiyttämiseksi on suunniteltu seuraavia periaatteita. Suunnittelun
pohjaksi kuultiin yhdistysten mielipiteitä yhdistysillassa
26.9.2019.

  Yleis- ja kohdeavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa,
maalis-huhtikuussa. Hakuilmoitus julkaistaan Lähilehdessä ja
kunnan kotisivuilla. Avustuksia haetaan kirjallisesti Hartolan
kunnan kotisivuilta ja kunnantalon neuvonnasta saatavia
lomakkeita käyttäen. Hakemusten liitteineen on oltava perillä
määräaikaan mennessä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta voi
pyytää täydentämään hakemusta tarvittaessa. Myöhässä saapuneita
hakemuksia ei käsitellä. 

  Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakijan tulee ilmoittaa
hakemuslomakkeella myös muualta saamansa avustukset ja tuet. 
Avustus voidaan maksaa mahdollisesta valituksesta huolimatta
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksellä. Sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalla on oikeus vaatia avustuksen saajalta
tarvittaessa lisäselvityksiä avustuksen käytöstä.

  Yleisavustus

  Avustus myönnetään rekisteröityneiden hartolalaisten yhdistysten
tai Hartolan alueella toimivien yhdistysten säännöllisen,
sääntömääräisen sekä toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan
kehittämiseen ja tukemiseen. Avustuksia ei myönnetä
kiinteistökustannuksiin, remontteihin, investointeihin eikä
liiketoimintaan.

  Avustuspäätöksiä tehtäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin
asioihin:
- rekisteröity paikallinen yhdistys, joka järjestää säännöllistä
toimintaa Hartolassa
- yhdistyksen toiminta on pääasiassa kulttuuria, liikuntaa tai
nuorisotyötä
- avustuksen tarve, toiminnan laatu ja laajuus
- toimintaryhmät ja niiden osallistujamäärät
- jäsenmäärä, alle 18-vuotiaiden määrä eritellen
- vapaaehtoistyön määrä ja merkityksellisyys toiminnan kannalta



  Yleisavustushakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet:
- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
vuodelta.
- toimintasuunnitelma ja talousarvio siltä vuodelta, jolle avustusta
haetaan.
- toimintasäännöt (uusien hakijoiden osalta)

  Kohdeavustus

  Kohdeavustuksia voidaan myöntää hartolalaisille tai Hartolassa
toimiville yhdistyksille ja yhteisöille kertaluonteisen tai
lyhytkestoisen toiminnan toteuttamiseen. Kohdeavustuksilla
tuettava toiminta voi olla esimerkiksi:

  - tapahtuman järjestäminen

  - ohjaaja-, valmentaja-, tai toimitsijakoulutus

  Kohdeavustuksen saajan tulee raportoida toteutuneesta avustuksen
käytöstä vuoden loppuun mennessä sivistys- ja
hyvinvointilautakunnalle. Avustuksen saaja on velvollinen
esittämään tositteet kustannuksista pyydettäessä.

Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus

  Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy em. avustusten
myöntämisen yleiset periaatteet sekä esityslistan liitteenä olevat
hakemuslomakkeet avustusten hakua varten.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
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