KASKISTEN KAUPUNKI/ KASKÖ STAD

Sivistyslautakunta/ Bildningsnämnden
Raatihuoneenkatu/ Rådhusgatan 34
64260 KASKINEN/ KASKÖ

Hakija/ Sökande
Yhdistyksen
yhteystiedot saa
julkaista Kaskisten
www –sivuilla
Föreningens
kontaktuppg. får
publiceras på Kaskös
www-sida

Yhteyshenkilö/
Kontaktperson

AVUSTUSHAKEMUS / BIDRAGSANSÖKAN

Vuosi – År

Viranomainen täyttää – Fylls av myndigheten
Saapunut - Inkommit

LI/ID

NU/UN

KU/KU

Nimi / Namn

www-sivu / www-sida

Sähköposti / E-post

Tilinumero / Kontonummer

Jäsenmäärä, josta kaskislaisia/ Medlemsantal, av
vilka kasköbor

Nuorisoyhdistyksen jäsenmäärä, josta kaskislaisia alle 29 v-vuotiaita
Ungdomsföreningens medlemsantal, av vilka kasköbor under 29 år

Kotipaikka / Hemort

LY-nro/ FO-nr

Nimi / Namn

Liitto/Järjestö, johon kuuluu
Förbund/ Organisation, till vilken man hör

Puhelin / Tel.

Osoite / Adress

Haettava avustus:
Bidrag som söks:
Toiminta-avustus
Verksamhetsbidrag
Kohdeavustus
Målbidrag

Talousarvio

Toimintamuoto / Verksamhetsform
Edellisenä vuonna myönnetty avustus €
Bidrag som beviljats föregående år €

Haettava määrä €
Belopp som ansöks €

Muualta saatava avustus €
Bidrag från andra €

Kokoontumiskerrat vuodessa / Samlingsgånger per år

tarvittaessa tarkempi
selvitys liitteellä
Toiminnan kokonaismenot €
Toiminnan kokonaistulot €
närmare förklaring som Verksamhetens totala utgifter € Verksamhetens inkomster €
bilaga vid behov

Budget

Toiminnan yli-/ alijäämä €
Verksamhetens över-/ underskott €

Allekirjoitus ja pvm

Underskrift,datum

Liitteet/ Bilagor
Talousarvio – Budget
Toimintasuunnitelma – Verksamhetsplan
Edellisen vuoden toimintakertomus – Föregående års verksamhetsberättelse
Edellisen vuoden tilinpäätös toiminnantarkastajien lausuntoineen – Föregående års bokslut med
verksamhetsgranskarens utlåtande
Muu liite – Annan bilaga:

Harrastusryhmät / Grupper

Lisätietoja / Tilläggsinformation

Ryhmän koko
Gruppens storlek

alle 29-v. määrä
under 29 år

kokoontumiskerrat/ v.
samlingsgånger/ år

AVUSTUSTEN HAKUOHJEET

Toiminta-avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Jos yhdistys ei ole aikaisemmin hakenut avustusta tai yhdistyksen
säännöt ovat muuttuneet, tulee lisäksi toimittaa yhdistyksen säännöt.
Myönnetyt toiminta-avustukset maksetaan, kun jaosto on ne käsitellyt ja päätökset
ovat saaneet lainvoiman. Kohdeavustukset maksetaan, kun hakija on jättänyt
selvityksen siitä, että hanke on toteutunut haetussa muodossa ja laajuudessa.
Nuorisotoiminta
Nuorisotoimintahakemuksessa tulee ilmetä toiminnan laajuus toimintamuodot
sekä nuorisotoiminnan osuus yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta

ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM BIDRAG

Vid ansökan om verksamhetsbidrag skall föreningens verksamhetsberättelse,
bokslut, revisionsberättelse samt verksamhetsplan och budget bifogas. Ifall
föreningen inte tidigare ansökt om bidrag eller om föreningens stadgar ändrats,
skall kopia på stadgarna bifogas ansökan.
De beviljade bidragen utbetalas då fritidssektionen behandlat dem och besluten
fått laga kraft. Målbidraget utbetalas då sökanden lämnat in utredning över att
planerna verkställts enligt ansökan.
Ungdomsverksamhet
Vid ansökan om ungdomsbidrag skall verksamhetens omfattning, verksamhetsform samt ungdomsverksamhetens andel av föreningens budget och verksamhet
framgå.

