AVUSTUKSEN HAKEMINEN ALUEJOHTOKUNNILTA SÄHKÖISESTI 1.11.2015 lukien
REITTI ON SEURAAVA;

MIKKELIN KAUPUNGIN SIVU  PALVELUOPAS  ASIAKASPALVELU  AVUSTUKSET
Aluejohtokunnan myöntämät avustukset
Ristiinan, Suomenniemen, Haukivuoren ja Anttolan aluejohtokunnat myöntävät avustuksia, jotka
kohdistuvat alueen kehittämishankkeisiin ja asukkaita aktivoivaan, palvelevaan ja kulttuuria
vaalivaan toimintaan. Avustus voidaan myöntää toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan,
joka ei kuulu Mikkelin kaupungin muiden avustusten piiriin. Avustuksia voivat hakea rekisteröidyt
yhdistykset. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen, toiminnan
laajuuteen ja laajapohjaisuuteen sekä hakijan muualta saamaan tukeen. Aluejohtokunta
edellyttää, että hankkeissa on myös omarahoitusta. Mikäli avustusta koskevissa asioissa ei ole
annettu oikeita tietoja tai tapahtuu väärinkäytöksiä, voidaan aluejohtokunnan päätöksellä jo
maksetut avustukset periä takaisin. Avusta saanut on velvollinen antamaan aluejohtokunnalle
selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Avustusta saaneen hakijan on annettava tiliselvitys
edellisvuoden avustuksen käytöstä viimeistään samassa yhteydessä kun haetaan uutta
avustusta.

Aluejohtokunnan myöntämät yleisavustukset
Yleisavustukset ovat haettavissa 31.10.2015 mennessä (ei kaikissa aluejohtokunnissa).
Yleisavustuksia haettaessa hakemukseen on liitettävä toimintakertomus ja tilinpäätös ja
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Luettelo muualta haettavista / saaduista avustuksista on
liitettävä mukaan.
- See more at: http://www.mikkeli.fi/avustukset#aluejohtokunnat

1. Avaa hakemuslomake
Ristiinan aluejohtokunnan yleisavustushakemus
Suomenniemen aluejohtokunnan yleisavustushakemus
Haukivuoren aluejohtokunnan yleisavustushakemus
Anttolan aluejohtokunnan yleisavustushakemus
2. Tunnistaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
3. Täytä lomake ja lisää tarvittavat liitteet.
4. Tarkista ja lähetä hakemus.
5. Saat päätöksen hakemukseen sähköpostilla.

Huom. Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset jatkamaan sitä
kirjautumalla palveluun uudestaan yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla herää kysymyksiä, Asiointipiste on
apunasi. Muistathan, että Asiointipisteellä on käytettävissä myös asiakaspäätteitä hakemusten täyttämistä
varten.

Aluejohtokunnan myöntämät kohdeavustukset
Kohdeavustuksia voidaan myöntää koulutukseen, lasten ja nuorten toimintaan, tapahtumien järjestämiseen
sekä sellaiseen kertaluontoiseen toimintaan, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia. Avustusta voi
hakea ympärivuoden pääsääntöisesti ennen järjestettävää tilaisuutta. Luettelo muualta haettavista /
saaduista avustuksista on liitettävä mukaan.
1. Avaa hakemuslomake:

Ristiinan aluejohtokunnan kohdeavustushakemus
Suomenniemen aluejohtokunnan kohdeavustushakemus
Haukivuoren aluejohtokunnan kohdeavustushakemus
Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustushakemus
2. Tunnistaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
3. Täytä lomake ja lisää tarvittavat liitteet.
4. Tarkista ja lähetä hakemus.
5. Saat päätöksen hakemukseen sähköpostilla.
Huom. Mikäli joudut jättämään hakemuksen täyttämisen kesken, muista tallentaa se. Pääset
jatkamaan sitä kirjautumalla palveluun uudestaan yllä olevasta linkistä. Mikäli sinulla herää
kysymyksiä, Asiointipiste on apunasi. Muistathan, että Asiointipisteellä on käytettävissä
myös asiakaspäätteitä hakemusten täyttämistä varten.
Lisätietoja aluejohtokuntien avustuksista Olli Lahti, p. 044 794 2095
- See more at: http://www.mikkeli.fi/avustukset#aluejohtokunnat

