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AVUSTUSHAKEMUKSET 2016
Yhdistykset, joilla on urheilu-, nuoriso-, raittius- tai kulttuuritoimintaa, voivat hakea kunnan toiminta-, hanke- tai ohjaajakoulutusavustusta. Hakemus tehdään erityisellä lomakkeella.
Lapsi- ja nuorisotoimintaa harjoittavat yhdistykset, joilla on kiinteistömenoja, voivat hakea käyttö- ja korjausavustusta. Yhdistykset, joilla on uimakoulutoimintaa, voivat hakea avustusta uimakoulutoimintaan.
Korjausavustusta voi hakea ympäri vuoden. Yhdistykset, joilla on suunnistustoimintaa, voivat hakea kartta-avustusta.
Hakuaika päättyy 10.4.2016. Kolmisivuinen lomake lähetetään osoitteeseen Maalahden kunta, Vapaa-aikaja kulttuurilautakunta, Malminkatu 5, 66100 Maalahti. Lomakkeen voi täyttää myös verkossa osoitteessa
www.maalahti.fi  Hallinto ja politiikka Lomakkeet ja e-palvelut  Kulttuuri ja vapaa-aika. Sähköisen
lomakkeen täyttämiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma. Tallenna täytetty lomake uudella nimellä
omalle koneellesi ja lähetä se sitten sähköpostitse osoitteeseen anders.hendricksson@malax.fi. Myös liitteet
voi lähettää sähköpostitse, mutta skannattujen liitteiden ja lomakkeiden on oltava hyvälaatuisia.
Jos kaikki liitteet eivät ole valmiita hakuajan päättyessä, lähetä määräajassa kuitenkin hakulomake ja mahdolliset valmiit liitteet. Esimerkiksi tilinpäätöksen voi lähettää myöhemmin, mutta kuitenkin heti kun se on
valmistunut.
Vuonna 2016 toiminta-avustusta myönnetään vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan vuonna 2015 hyväksymien
avustussääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti. Säännöt ovat tämän kirjeen liitteenä.
Lapsi- ja nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille myönnetään käyttöavustusta edellä olevien ehtojen
lisäksi yleishyödylliseen nuorisotoimintaan käytettävien tilojen todellisten hoito- ja vuokrakulujen perusteella. Voittoa tuottaville kiinteistöille ei myönnetä käyttöavustusta.
Hankeavustusta voidaan myöntää sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät normaalisti kuulu yhdistyksen/ryhmän
toimintaan. Hankkeen päättymisen jälkeen tai viimeistään vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä on
jätettävä selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä.
Avustus valmentajakoulutukseen tai muuhun ohjaajakoulutukseen
Edellä mainittujen yleisten avustusten lisäksi vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta tukee yhdistyksiä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin osallistumisessa. Valmentaja- ja ohjaajakoulutusten laskut voi lähettää suoraan
vapaa-aikasihteerille, mikäli siitä on etukäteen sovittu. Ohjaajakoulutusavustusta voi hakea myös jälkikäteen
hakemuslomakkeella. Matkakorvauksia ei makseta, vaan ainoastaan koulutuskustannuksia sen verran kuin
siihen varattu määräraha riittää. Edellytyksenä valmentaja- ja koulutusavustuksen saamiselle on, että koulutukseen osallistuja on maalahtelaisen yhdistyksen aktiivinen jäsen ja että koulutuksesta on hyötyä yhdistykselle.
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Älä niittaa yhteen
papereita, jotka
lähetät. Kiitos!

