KYLÄTOIMIKUNTIEN AVUSTUSHAKEMUS v. 20
Palauta lomake Ilomantsin kunnan maaseututoimistoon TAI tee
hakemus sähköisesti miunpalvelut.fi

Toiminta-avustus

Investointiavustus
(vähäiset investoinnit, joihin ei haeta muuta tukea)

Hakija
Yhteyshenkilö
Osoite
Puhelin
Sähköpostiosoite
Tilinumero

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustuksen perusosa 500 € maksetaan kaikille kylille ilman eri hakemusta.
Avustuksen lisäosa maksetaan kylätoimikunnan oman varainhankinnan ja tehdyn
talkootyön perusteella. Lisäksi maksetaan avustusta kylätaloille.
Kylätoimikunnan tulot vuonna 20

(vähennä tuloista avustukset, kylätalojen ja

asuntojen vuokratulot ja lahjoitukset):

€

Kylätoimikunnan tekemä talkootyö vuonna 20
Kylätoimikunnalla on käytössään kylätalo:

:

kyllä

tuntia
ei

Kylätalon omistaja:
Kylätalon käyttökustannukset 20
€

, jotka kylätoimikunta on maksanut (ei sis. investointeja):

INVESTOINTIAVUSTUS
Investointiavustusta myönnetään vain investointeihin, esim. rakennusten, koneiden
ja kaluston hankintaan ja korjaukseen. Avustusta ei myönnetä käyttömenoihin.
Kylätoimikunta toteuttaa seuraavat investoinnit, joihin haetaan pelkästään kunnan avustusta:

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (yht. sarakkeiden summat oltava samat,
talkootyö= kyseisen investoinnin toteutukseen tarvittava talkootyön määrä euroina (arvio).
Kustannusarvio
Hankintakulut:

Rahoitussuunnitelma
€

€

Kunnan avustus:
€

Muut kulut (esim. rahti):
Talkootyön arvo (10 €/h):

Oma rahoitus:
€

€

Yhteensä:

€

Talkootyön arvo (10 €/h):
Yhteensä:

€
€

ALLEKIRJOITUKSET
Tämä hakemus ja sen sisältö on käsitelty kylätoimikunnan (-yhdistyksen) kokouksessa
päivänä
kuuta 20
.
Kylätoimikunta (-yhdistys) sitoutuu kunnan avustuksella ja muilla kerättävillä tuloilla huolehtimaan
myös alla lueteltujen rantautumispaikkojen hoidosta ja kunnossapidosta.
:ssa

päivänä

_______
Kylätoimikunnan (-yhdistyksen) puheenjohtaja

kuuta 20

________ __
Kylätoimikunnan (-yhdistyksen) sihteeri

LIITTEET:

Toimintakertomus v. 20
Toimintasuunnitelma v. 20
Tulo- ja menoerittely v. 20
kirjanpidon mukaan
Rahatilanne 31.12.20
Arvio v. 20 tehdyn talkootyön määrästä (lomake seur.sivulla)

Lähetysosoite:

unto.pirinen@ilomantsi.fi tai Ilomantsin maaseututoimisto,
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kylien hoidossa olevat rantautumispaikat, korjaa ja lisää jos muutoksia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Partalanranta, Sillankorva, Lammassaari; Huhus
Rosvolahti, Hiidenlahti ja Lammassaari; Kivilahti
Kaivantolahti ja Tervaruukki; Kuuksenvaara
Kontiovaara, Käenlampi ja Piilovaara; Käenkoski
Liimatanlahti, Retulahti, Kaita-Kelsimä, Särkilahti; Lehtovaara
Kallioniemi; Mekrijärvi
Möhkön satama; Möhkö
Lylykoski ja Palojärvi; Tokrajärvi
Savilahti, Hiiskoski ja Hirsiniemi; Tyrjänsaari

ARVIO TALKOOTYÖN MÄÄRÄSTÄ VUONNA 20
Edellisenä vuonna tehdyn talkootyön määrä vaikuttaa toiminta-avustuksen
suuruuteen. Mitä enemmän talkootyötä on tehty, sitä enemmän toiminta-avustusta
maksetaan, joten kannattaa mainita kaikki, mitä vaan muistatte. Talkootyöksi
lasketaan myös esim. kokousten järjestelyt ja paperityöt.

Kylätoimikunta:

aika

työn kohde

Työtunnit yhteensä
Tarvittaessa listaa voi jatkaa kääntöpuolelle tai erilliselle liitteelle.

työtuntien
määrä

henkilöiden
määrä

