Opisto-kulttuurilautakunnan kulttuuriavustukset vuonna 2021
Hakuaika päättyy 25.2.2021 klo 15.30
Hakija (yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yksityishenkilö)

Hakijan yhteystiedot sekä allekirjoitusoikeuden omaava henkilö / yhteyshenkilö, jos
yhdistys, yhteisö tai ryhmä.
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Osoite:
Tilinumero IBAN-muodossa:
1. Lyhyt selvitys hakijasta (liitä tarvittaessa CV tai viimeinen toimintakertomus)

jatka tarvittaessa

TOIMINTATIEDOT
2. Miten toimintanne, johon avustusta haetaan avustusta, edistää merikarvialaista
kulttuuritoimintaa.

jatka tarvittaessa
3. Kenelle toiminta on suunnattu? Kohderyhmän arvioitu osallistujamäärä ____.
Voitte tarvittaessa täsmentää, minkä ikäisille, onko erityisryhmille suunnattua
toimintaa jne.

jatka tarvittaessa

4. Miten toiminta on ajateltu toteuttaa? Toimintasuunnitelma.

jatka tarvittaessa

5. Onko kyseessä kertaluonteinen toiminta vai onko toiminta ollut jo aiemmin
käynnissä. Kuinka pitkään?

jatka tarvittaessa

6. Mitkä ovat toiminnan taloudelliset kustannukset? Minkä osan haettava avustus
kattaisi kustannuksista? Mihin haettavaa avustusta käytetään? Sisältääkö toiminta
talkootyötä? Kuka tekee talkootyöt?

jatka tarvittaessa
7 a) Olemme saaneet Merikarvian kunnalta kulttuuriavustusta vuonna 2020, ja
olemme tehneet / teemme selvityksen sen käytöstä 25.2.2021 mennessä
______ emme ole saaneet ______ olemme saaneet ja teemme selvityksen.
b) Saadaanko tai/ja onko toimintaan haettu tukea / avustusta muuta tukea Merikarvian
kunnalta? Saadaanko tukea / avustusta muilta tahoilta ja kuinka paljon? Onko
tarkoituksenanne hakea tukea muualta mistä sekä kuinka paljon?

jatka tarvittaessa

8. Tehdäänkö toiminta yhteistyössä jonkun tahon kanssa? Jos niin kenen, millainen
työnjako yhteistyössä on?

9. Jos saatte vain osan hakemastanne avustuksesta (esim. 50%), niin miten silloin
aiotte järjestää toiminnan?

10. Miten huomioitte toiminnassanne mahdolliset koronan aiheuttamat rajoitukset? Onko
toimenpiteille/tapahtumille vaihtoehtoista toteutustupaa, joka huomioisi koronarajoitukset?
Vai käytättekö avustuksen tässä tapauksessa jotenkin toisin? Jos niin, miten?

Haettava avustus ____________ €
Liitteitä ______ kpl
HUOM!
Hakuaika päättyy 25.2.2021 klo 15:30, jolloin hakemus “Kulttuuriavustus 2021” pitää olla
palautettuna joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@merikarvia.fi tai kirjeitse
Merikarvian kunta “Kulttuuriavustus 2021” Kauppatie 40, 29900 Merikarvia.

Avustus on käytettävä viimeistään 31.12.2021 haettuun tarkoitukseen.
Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään 31.1.2022 Merikarvian kunnalle.
Selvitykseen on liitettävä kuitit avustusrahojen käytöstä.

ALLEKIRJOITUKSET
Sitoudun / sitoudumme käyttämään mahdollisesti myönnettävän avustuksen ilmoitettuun
toimintaan sekä antamaan selvityksen avustuksen käytöstä viimeistään 31.1.2022 mennessä.
Merikarvialla ____.____ 2021
Allekirjoitukset

Nimenselvennykset

