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KAUPUNGIN AVUSTUSTEN HAKEMINEN VUONNA 2021
Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 52
Vuonna 2021 Mänttä-Vilppulan kaupungin avustuksia jakavat kaupunginhallitus sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta.
Avustusten hakuajaksi on suunniteltu ma-pe 19.4.-30.4.2021 (12 päivää)
siten, että hakuaika päättyy 30.4.2021 klo 12.00.
Toimivalta ja käytössä olevat määrärahat
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien yleiseen toimivaltaan kuuluu, ellei muualla hallintosäännössä ole toisin määrätty, yleisavustusten myöntäminen käyttösuunnitelmassa varattujen määrärahojen puitteissa toimielimen alaisella palvelualueella sekä tarvittaessa
määrärahan jakaminen yleisavustuksiin ja kohdeavustuksiin. Hallintosäännön 25 §:n mukaan kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta päättää myöntämiensä avustusten jakoperusteista.
Kaupunginhallituksen 18.1.2021 § 4 hyväksymän käyttösuunnitelman mukaan yleisavustuksiin on varattu 50 000 euroa. Tästä summasta avustushakuprosessiin on käytettävissä 28 279 euroa. Käyttösuunnitelman
mukaisesta yleisavustuksesta 21 721 euroa on jo aiemilla päätöksillä kiinnitetty.
Avustushaun yleisperiaatteet määrittelevät sen, miten avustuksia tulee
hakea ja mihin avustuksia voidaan myöntää. Avustukset myönnetä än sen
perusteella, miten yhdistyksen toiminta vastaa kaupunginhallituksen
päättämiä myöntämiskriteerejä. Vuoden 2021 avustushakuun valmistellut
myöntämiskriteerit poikkeavat aiemmista vuosista koronapandemiasta
johtuen. Muun muassa tapahtuman koko ei ole erityinen peruste
avustuksen määrän määrittelyssä.
(Lisätietoja: valmistelija hallintoasiantuntija Tuulia Rinne, puh. 044 728
8391 ja talouspäällikkö Susanna Lumio, puh. 044 72 88 651)
Esittelijän (vs. kaupunginjohtaja Lindström) päätösesitys:
Kaupunginhallitus päättää



että kaupungin avustusten hakuaika on 19.-30.4.2021
hyväksyä seuraavat yleisperiaatteet ja avustusten myöntämiskriteerit
kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien avustusten myöntämisessä:

Vuoden 2021 yleisperiaatteet:


avustuksia myönnetään ensisijaisesti mänttä-vilppulalaisille ja perustellusti myös muille Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille ja yhteisöille












toimitila-avustusta voidaan hakea yleishyödyllisen yhteisön toimitilan
kiinteistöveron maksamiseen. Kiinteistöjä koskevat avustukset rajataan niin, että yhdistyksen, jonka pääasiallinen tehtävä on kiinteistön
ylläpito, avustussumma on korkeintaan kiinteistöveroa vastaava summa. Kiinteistön hallinnointiin, ylläpitoon ja korjauksiin ei myönnetä
yleisavustuksia. Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuodelle 2021, että
yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistöjen kiinteistöveroprosentti on 0
%. Sen johdosta yhdistysten tulee varmistaa verottajalta, mikä on yhdistyksen hallinnassa olevien kiinteistöjen verokohtelu.
kohdeavustusta haettaessa on esitettävä arvio kohteen menoista ja tuloista mukaan lukien muualta haetut/saadut avustukset
yhdistysten vuosijuhliin ei myönnetä avustusta
avustushakemuksen liitteeksi edellytetään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, hakijan sääntöjen mukaisesti hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös tarkastuskertomuksineen vuodelta 2020
yhdistyksen vuoden 2020 tilinpäätös tulee olla käsitelty ja hyväksytty
(päätösote tai kopio pöytäkirjasta)
avustuksen hakijan on toimitettava kaupungille yhdistyksen säännöt,
ellei niitä ole aiemmin toimitettu tai niihin on tullut muutoksia
avustuksen saajan tulee sitoutua toimittamaan kaupungin tarkastettavaksi kaikki se kirjallinen aineisto, joka on tarpeen avustuksen käytön
selvittämiseksi
puutteellisin tiedoin toimitettuja hakemuksia ei käsitellä. Kaupunki voi
kuitenkin antaa mahdollisuuden hakuajan jälkeiseen hakemuksen
täydentämiseen perustellusta syystä.

Vuoden 2021 myöntämiskriteerit:






yhdistyksen toiminta edistää kaupungin strategisia tavoitteita (mm.
kaupunkistrategia, hyvinvointistrategia, kulttuuristrategia) ja/tai tukee
ja täydentää kaupungin toimintaa
toiminnan laatu ja laajuus Mänttä-Vilppulassa
yhdistyksen jäsenmäärä
yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja/tai uudenlaisen toiminnan
käynnistäminen yhdistyksen toimesta
yhdistyksen muu varallisuus ja varainhankinta huomioidaan avustuksia
myönnettäessä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

