HANKETUKIHAKEMUS
Rajaseutu ry:n hallitukselle

1. HAKIJA
Henkilöhakija (sukunimi ja etunimet)

Yhteisö- /yhdistyshakija

Arvo tai ammatti

Y-tunnus / Rek.nro

Syntymäaika

Yhteyshenkilö

Lähiosoite

Lähiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Postinumero ja toimipaikka

Verotuskunta / kotikunta

Verotuskunta / kotikunta

Puhelin

Puhelin

Maksuosoite (pankki ja tilinumero)

2. HAETTAVA AVUSTUS
________________ euroa
Yhdistyksen toimiala: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS (mitä, missä, milloin?)

2

4. HAKEMUKSEN PERUSTELUT
Selvitys hankkeesta, sen kustannuksista, rahoitussuunnitelmasta ja työllistävästä tai aktivoivasta tavoitteesta.
(voidaan esittää myös liitteellä).

5. HAKEMUKSEN LIITTEET (luettelo liitteistä)

6. HANKKEEN MUU RAHOITUS (saadut avustukset tai vireillä olevat hakemukset)

7. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS / ALLEKIRJOITUKSET

____________________________________

______/______ 2020

____________________________________

___________________________________

____________________________________

____________________________________

(nimen selvennys)

(nimen selvennys)
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OHJEITA RAJASEUTU RY:N HANKETUEN HAKIJALLE
1. Hakija
Vuonna 2020 hanketukea myönnetään Rajaseutu ry:n toiminta-alueella Enontekiön, Inarin, Utsjoen
ja Sodankylän alueella toimivien yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen toteuttamiin uusiin
hankkeisiin. Tukea ei myönnetä jo toteutuneisiin kustannuksiin. Hanketuen kohdealue vaihtuu
vuosittain
Tuettavien hankkeiden kohderyhmänä ovat nuoret ja ikäihmiset. Tavoitteena on edistää nuorten
työllistymistä, omaa yritystoimintaa tai vapaa-ajan aktiivista harrastetoimintaa. Lisäksi halutaan tukea
Ikäihmisten kotona selviytymistä ja ehkäistä yksinäisyyttä esimerkiksi liikunta- ja aktivointihankkeiden
sekä digiratkaisuja hyödyntävien ja niiden käyttöön opastavien hankkeiden avulla.

2. Haettava avustus
Haettava avustus ilmoitetaan euroina.
3. Avustuksen käyttötarkoitus
Käyttötarkoitus ilmoitetaan lyhyesti.
4. Hakemuksen perustelut
Hakemus on perusteltava mahdollisimman selkeästi. Hankkeen aikataulu, kustannusarvio ja
rahoitussuunnitelma merkitään tähän kohtaan.
5. Liitteet perusteluihin
Liitteillä voidaan selvittää yksityiskohtaisemmin hankkeen suunnitelmat yms.
6. Muut hanketta varten vireillä olevat apurahahakemukset
Selvitys muista tähän tarkoitukseen haetuista avustuksista ja muista mahdollisista rahoittajatahoista.
7. Päiväys ja allekirjoitus (allekirjoitukset)
Hakemuksen allekirjoittanut henkilö vastaa hakemuksessa olevien tietojen oikeellisuudesta. Yhteisön
puolesta allekirjoittajana on joko yhdistysrekisteriin merkitty tai merkityt henkilöt tai henkilö, joka on
henkilökohtaisesti vastuussa hankkeesta ja sen taloudesta.
Lisätiedot: Rajaseutu ry / Elina Nihtilä, puh. 050 572 7622.
Hakuaika päättyy 15.3.2020. Rajaseutu ry:n hallitus päättää tuettavista hankkeista huhti-toukokuun
vaihteessa. Hakemuksen voi lähettää postitse tai sähköpostitse.
Rajaseutu ry
Tunturikatu 6 A 19
00100 HELSINKI
tai
rajaseutu(a)rajaseutu.fi

