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1. SEINÄJOEN KYLIEN JA KAUPUNGINOSIEN YHTEISÖLLISEN
KEHITTÄMISEN AVUSTUKSET VUODELLE 2019
Vuoden 2019 Seinäjoen kylien ja kaupunginosien
yhteisöllisen kehittämisen avustusten haku alkaa
1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019. Elinvoimalautakunta
päättää myönnettävien avustusten suuruuksista
huhtikuussa 2019.

Hakuaika avustukselle
on maaliskuu 2019.

Yhteisöllisyyden edistäminen on tärkeä asia ja se liittyy
myös yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. On
tärkeää, että luodaan paikkoja ja toimintaa mitkä
saavat asukkaat osallistumaan ja kiinnostumaan heidän asuinpaikoistaan, naapureista ja
tutustumaan uusiin ihmisiin.

2. KUKA VOI TOIMIA HAKIJANA
Hakijana voi toimia kylä- ja kaupunginosayhdistykset, vanhempainyhdistykset,
nuorisoseurat ja muut aluekehitysyhdistykset sekä asukkaista koostuvat vapaamuotoiset
ryhmät. Avustuksen tulee kohdentua Seinäjoen alueelle.

3. AVUSTUS HAETAAN SÄHKÖISESTI
Uusien tietoturva-asetusten johdosta avustusten haku on muutettu sähköiseksi. Avustusta
haetaan TIMMI–järjestelmän kautta. Timmiin pääset osoitteella
https://varaukset.seinajoki.fi tai linkin kautta, joka löytyy osoitteessa
http://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/osallistujavaikuta/kylienjakaupunginosienke
hittamisavustukset.html.

Jos haet avustusta
yhteisönä, lue
Käyttöoikeuksien
laajentaminen ohjeet.

Ohjelma vaatii rekisteröitymisen. Ohjeet rekisteröitymisestä,
käyttäjätunnuksen oikeuksien laajentamisesta (yksityishenkilöstä
yhteisön edustajaksi) ja avustusanomusten jättämisestä löytyy
Timmi–järjestelmän kirjautumissivulta ja liitteinä
http://www.seinajoki.fi/seinajoenkaupunki/osallistujavaikuta/
kylienjakaupunginosienkehittamisavustukset.html sivustolta.

Rekisteröitymisen jälkeen pääset tekemään sähköistä avustushakemusta.
Valitse Avustushakemukset–lomake, jonne hakemus tehdään
 tyypiksi kohdeavustus
 toiminta-alueeksi elinvoima ja kilpailukyky
 toiminta-alueen alakategoriaksi kylien ja kaupunginosien kehittämisavustus
 vuosi mille haet avustusta eli 2019
Tämän jälkeen pääset luomaan hakemusta.
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Seuraavaksi sinulle avautuu uusi kohdeavustushakemus–lomake, johon täytät seuraavat
tiedot:
Hakijan tiedot
o Hakijan ja yhteyshenkilön tiedot täydentyvät asiakasrekisteristä ja
rekisteröinnissä annetuista tiedoista.
o Nimi, y-tunnus/rekisterinumero, osoite, sähköposti, puhelin, www-osoite
(jos sellainen on), kotikunta/kotipaikka, tilinumero (IBAN)
Avustukset 2019 kohtaan täytä seuraavat tiedot
o Kohteen nimi
o Haettava summa euroina (haettava avustussumma ilmoitetaan bruttona eli
sisältäen alv:n.)
o Käyttötarkoitus, katso kohdasta 3.1. tarkemmat hakemuskriteerit.
Tarkemman kuvauksen voit lisätä hakemuksen liitteeksi.
o Muut rahoittajat ja avustukset. Mikäli haet kohteellesi avustuksia myös
muilta rahoittajilta, mainitse ne tässä. Mikäli muita rahoittajia/avustuksia
ei ole, niin paina tästä–näppäintä mikä lomakkeessa on
Talousarvio kohtaan ei tarvitse täyttää mitään
o haettava avustussumma täydentyy tähän automaattisesti avustussumma
kohdasta
Edellisen vuoden avustukset muilta toimijoilta kohtaan ei tarvitse täyttää mitään
o paina tästä–näppäintä mikä lomakkeessa on, niin pääset eteenpäin
lomakkeen täytössä
Liitetiedostot
o lisää tähän halutessasi tarkempi kuvaus haettavasta avustuskohteesta ja
sen toteutussuunnitelmasta
Avustuksia haetaan 1.3.–31.3.2019 välisenä aikana. Hakuajan jälkeen toimitettuja
anomuksia ei käsitellä. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole täydennetty ensimmäisen
korjauspyynnön mukaisesti ja asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

3.1 Hakemuskriteerit

”Yhteisöllisyys,
toiminnallisuus,
osallisuus, kökkätyö ja
paikallisidentiteetti”

o
o
o
o
o

Avustushakemuksessa on esitettävä seuraavat asiat:
1. Haettavan avustuksen käyttökohde ja perustelut
2. Suunnitelmat kehitysprojektin kuluista
3. Suunnitelmat kehitysprojektin toteutustavoista
4. Kehittämissuunnitelmassa pitää huomioida miten
avustusmääräraha:

tukee kaupunginosien ja kylien paikallisidentiteetin rakentumista
yhteisöllisyyttä
toiminnallisuutta
osallisuuden kehittymistä ja
kuinka paljon hankkeissa on käytetty vapaaehtoistyötä (kökkätyötä).

Varsinaisia esine- tai tavarahankintoja ei haluta tukea, elleivät ne liity tiiviisti yllä
mainittuihin toimintoihin.
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3.2 Haettava määräraha
Vuodelle 2019 osoitettava avustusmääräraha on 20 000 euroa, joka jaetaan hakijoiden
kesken. Myönnettävä kehittämisavustus on enintään 3000 euroa per hakija. Avustuksen
tulee kohdentua Seinäjoen alueelle. Haettava avustussumma ilmoitetaan bruttona eli
sisältäen alv:n.

4. PÄÄTÖS, MAKSATUS JA HANKERAPORTOINTI
Elinvoimalautakunta päättää myönnettävien avustusten suuruuksista huhtikuussa 2019.
Avustusta hakeneille ilmoitetaan elinvoimalautakunnan päätöksestä kirjallisesti.
Avustus maksetaan takautuvasti kuitteja vastaan marraskuussa 2019 kehittämisprojektin
toteuduttua suunnitelman mukaisesti.
Avustuksen saaneet velvoitetaan raportoimaan avustuksen käytöstä ja dokumentoimaan
toteutunut hanke valokuvin ja/tai videoin vuoden 2019 loppuun mennessä.
Avustuksia saaville lähetetään tarkemmat tiedot siitä kuinka kuittien toimittaminen ja
raporttien palauttaminen toteutetaan.

Lisätietoja kylien ja kaupunginosien kehittämisavustuksista:
Kirsi Mattila
vuorovaikutussuunnittelija
elinvoima ja kilpailukyky
Seinäjoen kaupunki
p. 0405305111
kirsi.mattila@seinajoki.fi
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