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Liitä hakemukseen:
-

hankkeen käyttösuunnitelma ja talousarvio
toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
tilinpäätös edelliseltä vuodelta
toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen perustuva talousarvio
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Aika ja paikka

hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys
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1 § Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoituksena on myöntää rahoitusta Suomussalmen kunnan kylien toiminnallisiin
kehittämishankkeisiin osarahoituksena. Rahoituksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on,
että rahoitusta voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja
tarkoituksenmukaisena.
2 § Pääoma ja kartuttaminen
Rahaston peruspääoma on 50 000 euroa. Peruspääoma muodostetaan aikaisempien vuosien
ylijäämistä.
Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että vuosittain tilinpäätöksen mahdollisesta ylijäämästä
1 % siirretään rahastoon, kuitenkin enintään 50 000 euroa.
Rahasto voi ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia.

3 § Rahaston käyttäminen
Rahaston käytöstä päättää kunnanjohtaja käytettävissä olevien varojen puitteissa. Rahaston
vastuuhenkilönä toimii kunnanjohtaja.
Rahoitusten jakamista varten varataan kunnan talousarvioon vuosittain erillinen määräraha,
josta rahoitukset maksetaan. Määrärahan tarve katetaan purkamalla rahastoa.
Rahastoa varten kunnan kirjanpidossa on oma tasetili, jolla seurataan varojen käyttöä ja
saatuja lahjoituksia.

4 § Rahaston lakkauttaminen
Rahaston
lakkauttamisesta
kunnanvaltuusto.

ja

sääntöjen

muutoksista

päättää

Suomussalmen

5 § Rahoituksen hakeminen ja käyttäminen
Rahoitushakemus
laaditaan hakemuslomakkeelle,
joka on saatavissa kunnan
hallintopalveluista ja verkkosivuilta www.suomussalmi.fi/kuntalainen/lomakkeet.
Hakemusasiakirjat tulee jättää tai postittaa Suomussalmen kunnan hallintopalveluihin.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
1. hankkeen käyttösuunnitelma ja talousarvio
2. toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
3. tilinpäätös edelliseltä vuodelta
4. toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio
Rahoitusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Ellei rahoituksen
myöntämistä koskevassa päätöksessä ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, rahoitus
katsotaan myönnetyksi hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Hyväksyttäviä menoja ovat
rahoitettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset.
Rahoituksen käytöstä tulee antaa selvitys elivoimapalveluille vuoden loppuun mennessä.
Selvityksessä on esitettävä hyväksyttävä selvitys toiminnan kokonaisrahoituksen
toteutumisesta. Kirjallisesti pyydettäessä rahoituksen saajan selvitysaikaa voidaan jatkaa
kunnanjohtajan päätöksellä perustellusta syystä.
Rahoituksen saaja on velvollinen palauttamaan maksetun rahoituksen tai määrätyn osan siitä,
mikäli toiminta, jota varten rahoitus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, että se ei
enää täytä rahoituksen myöntämisen edellytyksiä
Rahoituksen myöntäjä voi periä annetun rahoituksen tai osan siitä takaisin, mikäli edellä
mainittu ehto täyttyy. Takaisin perittäväksi määrätty rahoitus on maksettava kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä, ellei takaisin perimistä koskevassa päätöksessä
ole toisin määrätty. Jos takaisin perittäväksi määrättyä rahoitusta ei makseta takaisin edellä
mainittuna määräaikana, rahoituksen saaja on velvollinen maksamaan takaisin perittävälle
määrälle vahvistetun vuotuisen viivästyskoron.

