AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE, YHTEISÖILLE JA YKSITTÄISILLE
TAITEENHARJOITTAJILLE ovat haettavana 31.3.2020 klo 15.00 mennessä

1. AVUSTUKSET EURAN VETOVOIMAISUUTTA LISÄÄVÄÄN TOIMINTAAN
Euran vetovoimaisuutta lisäävään toimintaan tarkoitettujen avustusten tavoitteena on edistää
kunnan ja paikallisten yhteistyökumppaneiden, kuten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa Euran
vetovoimaisuutta.
Talousarvioon vuodelle 2020 on varattu vetovoimapalveluiden palvelualueelle 5 000 euron
määräraha jaettavaksi kohdeavustuksina Euran vetovoimaisuutta lisäävään toimintaan. Lisäksi
vetovoimapalveluiden palvelualue osoittaa käyttösuunnitelmassaan ylimääräisen 10 000 euron
määrärahan toiselta kustannuspaikalta käytettäväksi ko. kohdeavustuksiin. Avustukset myönnetään hakemuksesta.
Avustukset maksetaan kuitteja tai siihen rinnastettavaa selvitystä vasten.
Euran vetovoimaisuutta lisäävään toimintaan tarkoitettujen avustusten tavoitteena on edistää
kunnan ja paikallisten yhteistyökumppaneiden, kuten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa Euran
vetovoimaisuutta.
Euran kunnassa valmisteilla olevien ja alkuvuoden 2020 aikana päätöksentekoon tuotavien
osallisuusohjelman ja yhdistysohjelman avulla pyritään lisäämään kuntalaisten aktiivisuutta ja
osallistamista, jota avustusten jakaminen vahvistaa.
Lisätiedot: kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist, puh. 044 422 4825
2. KULTTUURITOIMINTAA HARJOITTAVIEN YHDISTYSTEN, YHTEISÖJEN JA
YKSITTÄISTEN TAITEENHARJOITTAJIEN KOHDEAVUSTUKSET
Talousarvioon vuodelle 2020 on varattu kulttuuripalveluiden vastuualueelle 15 000 euron
määräraha (vuonna 2019 yhteensä 20 300 euroa) jaettavaksi kohdeavustuksina kulttuurityötä tekeville yhdistyksille ja yhteisöille sekä harkintansa mukaan yksittäisille taiteenharjoittajille.
Avustukset myönnetään hakemuksesta ja tositteita vastaan.
Euran kunnassa valmisteilla olevien ja alkuvuoden 2020 aikana päätöksentekoon tuotavien
osallisuusohjelman ja yhdistysohjelman avulla pyritään lisäämään kuntalaisten aktiivisuutta ja
osallistamista, jota avustusten jakaminen vahvistaa.
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus päättää ko. avustusten myöntämisestä ja valvoo
avustusten käyttöä.
Lisätiedot: kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist, puh. 044 422 4825
3. KYLÄTOIMINTA-AVUSTUKSET
Avustukset myönnetään kohdeavustuksina kylien elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden vahvistamiseen
liittyviin hankkeisiin.
Talousarvioon vuodelle 2020 on varattu vetovoimapalveluiden palvelualueelle 7 000 euron
määräraha jaettavaksi kohdeavustuksina kylien elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden vahvistamiseen
liittyviin hankkeisiin. Avustukset maksetaan kuitteja vastaan.

Lisätiedot: hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4027
Kohtia 1-3 koskevat avustushakemukset toimitetaan osoitteella: kirjaamo@eura.fi tai Euran kunta,
kunnanhallitus, kirjaamo, PL 22, 27511 Eura, kuoreen merkintä ”Avustus / vetovoima” tai
”Kulttuuriavustus tai ”Kylätoiminta-avustus”
Lisätiedot ja lomakkeet http://www.eura.fi/fi/asiointi/lomakkeet.html
Lomakkeita myös kunnanviraston neuvonnasta.
Euran kunnanhallitus

4. URHEILUSEUROJEN JA LIIKUNTATOIMINTAA JÄRJESTÄVIEN YHDISTYSTEN
YLEISAVUSTUKSET
Lisätiedot: liikuntapäällikkö Vesa Nuija, puh. 044 422 4843
5. NUORISOYHDISTYSTEN YLEISAVUSTUKSET
Lisätiedot: hyvinvointipäällikkö Teija Henriksson, puh. 044 422 4852
Kohtia 4-5 koskevat hakemukset osoitteella: kirjaamo@eura.fi tai Euran kunta, sivistyslautakunta,
kirjaamo, PL 22, 27511 Eura, kuoreen merkintä ”Hyvinvointipalvelut”
Lisätiedot ja lomakkeet http://www.eura.fi/fi/asiointi/lomakkeet.html
Lomakkeita myös kunnanviraston neuvonnasta.
Euran sivistyslautakunta

