Kangasalan kaupungin liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustuksien jakoperusteet
(9.2.2016, KULT § 3 )
Sivistyslautakunta (1.6.2017->) jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan
puitteissa toiminta-avustusta liikunta- ja urheiluseuroille seuraavin perustein:
1. Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle ja yleishyödylliselle
urheiluseuralle, joka on merkitty yhdistysrekisteriin ja joka on toiminut vähintään
yhden vuoden ennen avustuksen hakua.
Lisäksi seuran jäsenmäärän on oltava vähintään 25 henkilöä.
2. Avustuksen hakuaika on vuosittain maaliskuun 31 päivä klo 15 mennessä (myös
sähköiset hakemukset) ja päivän ollessa viikonloppu tai pyhäpäivä, sitä seuraava
arkipäivä. Avustusta tulee hakea virallisella avustuslomakkeella, joka sisältää
toimintaselostelomakkeen.
Hakemus tulee palauttaa määräaikaan mennessä Kangasalan kaupungin
vapaa-aikatoimistoon osoitteella Kangasalan kaupunki, Vapaa-aikatoimisto, PL
50, 36201 Kangasala.
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
3. Avustuksen saamiseksi seuran tai yhdistyksen tulee toimittaa hakulomakkeen
liitteenä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
sekä sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan.
Lisäksi seurojen tulee toimittaa eri jaostoistaan tilinpäätöksen mukainen kuluerittely,
toimintakertomuksineen sekä toimintasuunnitelmat ja talousarviot.
4. Liikunta- ja urheiluseurojen sekä yhdistysten toiminnan tulee sisältää säännöllistä
lapsille ja nuorille tai koko perheelle suunnattua liikunnallista
toimintaa ja / tai toiminnan tulee perustua kunto- ja terveysliikunnan
edistämiseen.
5. Edellisenä vuonna avustusta saaneen on toimitettava, hakuajan puitteissa,
tiliselvitys avustuksensa käytöstä ja sen jakautumisesta eri jaostoille sekä
avustuksen kohdentumisesta oikein, tämän ohjesäännön kohdan 7 mukaisesti.
6. Talousarviossa liikunta ja urheiluseuroille tai yhdistyksille varattu määräraha jaetaan
kokonaisuudessaan vuosiavustuksina, ellei
lautakunta toisin päätä.
7. Vuosiavustuksen suuruus voi olla enintään 50 % seuran käyttömenoista.
Vuosittain myönnettävän avustusosuuden suuruutta määriteltäessä käytetään
seuraavaa painotusasteikkoa:
1. Lasten- ja nuorten liikunta
60 %
2. Kunto- ja terveysliikunta
20 %
3. Kilpaurheilu
20 %
Liikunta ja urheiluseurojen sekä yhdistysten toimintaa arvioidessa otetaan
huomioon edellä mainittujen painotusten mukaisesti: A) Määrätulokset ja
toimenpiteet liikunnan edistämiseksi, B) Saavutetut laatutulokset,
sekä C) Kunnalle tuotetut palvelut.
8. Uusille seuroille, jotka ovat toimineet vähintään yhden vuoden tai ensimmäistä
kertaa avustusta hakeville, voidaan antaa ensimmäisellä hakukerralla, enintään
”starttiraha” – avustus, jonka suuruuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
määrittelee tarvittaessa vuosittain

9. Avustus voidaan vaatia kokonaan tai osin palautettavaksi, jos
- varoja käytetään muuhun kuin lautakunnan myöntämään tarkoitukseen
- avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta
- lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja
- tiliselvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä ei toimiteta

