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Yleistä avustusten hakemisesta ja myöntämisestä




Avustusta voivat hakea juridiset henkilöt (liikuntayhdistykset, -yhteisöt).
Avustusta on haettava sähköisesti ko. avustuksen hakulomakkeella. Avustusta voi hakea vain
sähköisen avustusjärjestelmän kautta.
Yhdistys tai yhteisö on maksanut kaikki edellisen vuoden kaupungille sekä kuntayhtymälle kuuluvat
saatavat tai näistä sovittu maksusuunnitelma.

Hakemuksen liitteenä tulee olla:






Liikunta-avustushakemuksen liite, jossa ilmoitettu liikuntatilojen vuokramenot ja toimivat ryhmät.
Yhdistyksen tai yhteisön edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, kuluvan toimintavuoden
talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Jos yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös- ja toimintakertomus ei ole avustusta haettaessa vielä
valmiina, on toimitettava viimeisin tilinpäätös ja toimintakertomus.
Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava niiden valmistuttua.
Tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää täydentämään hakemusta erillisillä selvityksillä.

Avustushakemukset tulee lähettää liitteineen sähköisen avustusjärjestelmän kautta, hakulomake on avoinna
täytettäväksi ainoastaan hakuaikana.
Avustusta myönnetään ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille Vaasan alueella tapahtuvaan toimintaan. Ilman
erillistä syytä avustuksia ei myönnetä yhdistyksille tai yhteisöille, jotka eivät ole toimineet vähintään yhtä
täyttä toimintavuotta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista tai loukkaavaa.
Samaan tarkoitukseen myöntää avustusta pääsääntöisesti vain yksi lautakunta.
Avustuksen maksatus
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun viranomaisen päätös on saanut lainvoiman ja kun
avustuksen saaja on toimittanut avustuksen myöntäjän edellyttämät asiakirjat. Ennen avustuksen
maksatusta tarkistetaan, onko kaupungilla sekä kuntayhtymällä saatavia avustuksen saajalta ja saatavat
kuitataan maksettavasta avustuksesta.
Toiminta-avustukset liikuntaseuroille
Avustuksista päättää Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaosto Liikuntapalveluiden talousarvion
puitteissa.
Hakuaika: vuosittain maaliskuussa.

Avustussumman jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa huomioidaan mm.
seuraavat osa-alueet:
A Jäsenmäärä ja toimintakulut
 Varsinaisten jäsenten määrä.
 Alle 20-vuotiaiden jäsenten määrä.
 Varsinaisen toiminnan kokonaismenot yhteensä (mahdollisia poistoja ja lainojen korkoja ei
huomioida).
B Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
 Säännöllisesti toimivien liikuntaryhmien määrä ja ryhmän koko sekä kokoontumiskerrat vuodessa.
 Toimintaan säännöllisesti osallistuneiden alle 20-vuotiaiden määrä.
 Aktiivisiin toimijoihin ei lasketa kertaluonteisia tapahtumakävijöitä.
Harkinnanvaraiset avustukset
Harkinnanvaraista avustusta myönnetään kertaluonteiseen avustettavaan toimintaan. Avustuksista päättää
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännön (§ 11) mukaan
liikuntatoimenjohtaja vahvistettujen liikunta-avustusten myöntöperiaatteiden mukaisesti.
Hakuaika: ympäri vuoden.
Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään mm. sm-tason ja kansainvälisen tason kilpailujen osallistumis- ja
matkakuluihin sekä yhdistysten vuosijuhlahuomionosoituksiin.

