HAKULOMAKE 2022

KEVÄT

Evijärven KYLIEN KEHITTÄMISRAHA
Kehittämisrahalla voidaan tukea ja avustaa kylien hankkeita, pieniä investointeja sekä toimintoja, jotka
tukevat osaltaan seuraavia tavoitteita:
 Lisäävät kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta
 Edistävät harrastus-, liikunta-, kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa Evijärvellä
 Edistävät elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen ja elinkeinojen harjoittamiseen
 Tukea voi hakea myös kylien kehittämisen suunnitteluun
Kylien kehittämisrahan jakoperusteet (KH §22 14.2.2022)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kylien kehittämisrahaa on varattu 30 000 € talousarvioon vuodelle 2022
Kylien kehittämisrahaan hyödynnetään pääasiassa kunnan sijoitustoiminnan tuottoja
Hakemuksessa tulee esittää kehittämiskohteen lisäksi toteutettavat toimenpiteet, toteutustapa ja toteuttajataho, aikataulu ja
rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio
Kaikkea varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan, jaettava summa riippuu tehdyistä hakemuksista ja hankkeista.
Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä
Kylien kehittämisrahoista päätetään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen
Kylien kehittämisrahaa saavien toimijoiden tulee raportoida hankkeen etenemisestä ja toteutumisesta kuntaan
Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen tai uskonnolliseen aatteelliseen toimintaan. Poliittiset ja uskonnolliset
yhteisöt voivat hakea kylien kehittämisrahaa. Kylien kehittämisrahan myöntäminen poliittisille ja uskonnollisille yhteisöille
arvioidaan tapauskohtaisesti.
Tukea ei voi käyttää kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen eikä tieverkon perusparannukseen
Kylien kehittämisrahahankkeiden toteutusaika on vuoden 2022 loppuun
Kylien kehittämisrahaa voi hakea sydäniskurin hankintaan kylille.
Kylien kehittämisrahan jakamista jatketaan toistaiseksi, jakoperusteet ja hakuajat vahvistetaan vuosittain kunnanhallituksessa

Tukisummat ja tuen maksaminen:
o
o
o
o
o
o

Pienet hankkeet (enintään 1.000€ (alv 0%)) kunnan tuki (kylien kehittämisraha) voi olla 100 %.
Tapahtumiin haettava tuki voi olla enintään 400€ (alv0%)
Tasavuosikymmeniä täyttävä yhdistys voi saada johonkin juhlavuotensa aikana järjestämäänsä tapahtumaan Kylien
kehittämisrahasta tapahtumiin suunnattua avustusta kaksinkertaisena
Keskisuuret hankkeet (1.000–10.000 €(alv0%) kunnan tuki voi olla enintään 50 %.
Suurien hankkeiden (yli 10.000€ (alv0%)) kuntarahoituksesta ja määrärahoista päätetään erikseen kunnanhallituksessa.
Suurista hankkeista kunnan tuki voi olla enintään 20 %.
Tuki lasketaan alv-verottomasta summasta

Hakija:
Osoite:
Y-tunnus (jos on):
Tilinumero ja BIC:
Tilin omistaja:

Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puh:
Yhteyshenkilön sähköposti:
Tuen tarve (Kerro vapaamuotoisesti yhteisöstäsi/yhdistyksestäsi/järjestöstäsi/kylän tilanteesta)

Mihin tukea haetaan? Kerro vapaamuotoisesti myös hankkeen toteutustapa.

Hankkeen toteutusaikataulu (HUOM! Hankkeet toteutettava vuoden 2022 loppuun mennessä!)

Hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma (Liitä hakemukseen hankkeen kustannusarvio)
Haettavan tuen määrä:

Päivämäärä:
Allekirjoitus:

.

€ (ALV0%)

.2022

Nimenselvennys:
Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen: https://suomiviestit.fi/suomi.fi/lomake/60366322475a6c0ae90133f1

