Tulosta lomake

Tyhjennä lomake
Viranomainen täyttää

Dnro

AVUSTUSHAKEMUS KUNTIEN LÄHIVIRKISTYSALUEIDEN TUKEMISEEN
1. Hakija

Kunta ja sen toimintayksikkö

Y-tunnus

Osoite

Postinumero

Yhteyshenkilön sukunimi

Yhteyshenkilön etunimi

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön virka/ toimi
Yhteyshenkilön puhelin

Yhteyshenkilön sähköposti

IBAN-pankkitili

BIC-koodi

2. Hanke
Hakemuksen käsittelevä viranomainen

UUDELY

Sijaintikunta/ kunnat

Kohteen sijainti
Kiinteistötunnus/ tunnukset
Omistajatiedot
2.1. Avustuksen pääasiallinen tarkoitus ja kohde
Mihin tarkoitukseen avustusta haetaan?
Toteutus

Suunnittelu ja toteutus

Mikä on avustuksen pääasiallinen kohde?
Uusi kohde (kokonaan uusi virkistyskäytön kohde, joka ei liity aiempiin virkistysalueisiin)
Laajennus (virkistyskäytön kohde, jonka pinta-ala laajennetaan)
Kunnostus/ parannus (olemassa oleva kohde, jonka rakenteita kunnostetaan tai toimintoja kehitetään)
2.2. Hanketiedot
Hankkeen nimi
Alueen ja sen käytön kuvaus
Kuvaa laajemmin alue ja sen nykyinen ja tuleva käyttö (esim. metsätalous tai laidunnus)
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Lomakkeen alkuun
Alueen kaavatilanne
Voimassa oleva kaavatilanne ja ylemmän asteisissa kaavoissa suunniteltu maankäyttö

Hankkeen tavoitteet
Kuvaa tiivisti hankkeen päätavoitteet. Tarkempi kuvaus esitetään liitteenä olevassa suunnitelmassa.

Kuvaus toimenpiteistä, joihin haetaan avustusta
Kuvaa lyhyesti minkä tyyppisiä toimenpiteitä hankkeeseen liittyy. esim. suunnittelutyötä, reittiverkoston ja opasteiden
rakentamista, taukopaikkarakenteita, harrastusrakenteita, uusien palvelumallien kehittämistä. Tarkempi kuvaus esitetään
liitteenä olevassa suunnitelmassa.

Muut hankkeeseen osallistuvat kunnat, organisaatiot tai maanomistajat
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Lomakkeen alkuun
Kuvaus kunnan virkistysalueiden ja palveluiden kokonaisuudesta ja hankkeen merkityksestä tässä kokonaisuudessa

Mille käyttäjäryhmälle kohteen palvelut/tuotteet on suunnattu?
Onko yleiskohde vai onko tarkoitettu ensisijaisesti jollekin harrastajaryhmälle?

Ovatko kohteen palvelut kokonaan tai osittain esteettömiä?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Jos kyllä, lisätietoja:

Tuotetaanko hankkeessa käyttäjille maksullisia palveluita?
Jos kyllä, lisätietoja:

Huomioidaanko hankkeessa erityisryhmiä?
Jos kyllä, lisätietoja:
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Lomakkeen alkuun
Kyllä
Tuotetaanko tai kehitetäänkö hankkeessa innovatiivisia tuotteita tai palveluita, joita voidaan soveltaa
myös muualla?
Jos kyllä, kuvaa mitä innovatiivista hankkeessa kehitetään ja millä lailla tuote/palvelu voidaan hyödyntää muualla:

Ei

Hankkeen vaikutukset luonnonarvojen säilymiseen ja kehittämiseen

Hankkeen arvioidut välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset toteutuksen aikana ja pitkällä aikavälillä ja hankkeen mahdolliset
muut vaikutukset alueen taloudelliselle toiminnalle

Kohteen saavutettavuus ja siihen liittyvät vaikutukset
Kuvaa kohteen saavutettavuus; etäisyydet ja liikenneyhteydet kuntakeskuksista, onko kohteeseen toimivaa julkisen liikenteen
yhteyttä. Arvioi liikennemäärien lisääntymistä ja sen vaikutuksia (mm. ruuhkautumiseen)

Hankkeen vaikutukset ilmastoon
Kuvaa hankkeen ilmastovaikutukset, laadullinen arvio riittää.
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Hankkeen muut vaikutukset
Kuvaa mahdolliset muut hankkeesta saatavat hyödyt.
Kuvaa hankkeen mahdolliset muut negatiiviset vaikutukset ja riskit ja niiden hallinta (esim. asutukselle, ympäristölle)

2.3. Hankkeen toteutusaika
Alkaa
Päättyy
2.4. Jatkotoimenpiteet hankkeen jälkeen
Kuvaa miten kohdetta on tarkoitus pitää yllä ja kehittää jatkossa.

3. Rahoitussuunnitelma
Kustannusarvio yhteensä

Haettavan avustuksen määrä

Oma rahoitus

Muut valtion avustukset

Muu rahoitus (Mikä?)
Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Avustuksesta enintään 20%
voidaan kuitenkin myöntää ennakkona.
Ennakkona pyydettävän avustuksen määrä (euroa):
4. Kustannuserittely
Yhteenveto kustannusarviosta kululuokittain. Liitä tarkempi erittely laskentaperusteista hankesuunnitelman
kustannusarvioon.
Palkat

Henkilöstösivukulut

Matkat

Laitteet ja tarvikkeet

Ulkopuoliset palvelut

Muut kulutusmenot
Yleiskustannukset
Yhteensä (ilman alv:a)
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5. Liitteet

Kaikissa tapauksissa hakemukseen tulee liittää:
Hankkeen suunnitelma eli selvitys hankeen taustasta, toimenpiteiden toteuttamistavasta, aikataulusta, tavoitteista,
merkittävyydestä ja kestävyydestä. Suunnitelmassa tulee kuvata tarkemmin kohdassa 2.2. esitetyt asiat
Hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä kustannuserittely
Hankkeen edellyttämät luvat ja suostumukset, kuten maanomistaja- ja vesialueen omistaja- ja haltijasuostumukset,
Sijaintikartta ja kaavaote voimassa olevasta kaavasta ja kuvaus kaavoitustilanteesta

Jos hankealueella tai sen vaikutuspiirissä on luonnonsuojelullisia arvoja (mm. uhanalaisesiintymät,
luonnonsuojelulain tai metsälain suojaamat luontotyypit, luonnonsuojelualueet, Natura-alueet, arvokkaat vesistöt)
avustushakemukseen tulee lisäksi liittää tiedot kohteista ja arvio vaikutusarvion tarpeesta.
Jos hankkeeseen tai läheisesti liittyvään hankkeeseen on haettu tai saatu muuta avustusta tulee hakemukseen liittää:
Hakemus ja hankesuunnitelma vireillä olevista hakemuksista.
Päätös ja hankesuunnitelma rahoituksen saaneista hankkeista.
Kunnille suunnataan useita muita avustushakuja, joilla on liittymäpintaa tähän erityisavustushakuun, kuten esim. Kunta-helmi,
Lähiöohjelman avustus, OKM:n liikuntapaikkarakentaminen, LVM/ Traficom: kävelyn ja pyöräilyn edistämisavustus, Veden
vuoro: vesistökunnostusavustukset, vieraslajiohjelman avustus, kansallisia kaupunkipuistoja koskeva avustus.
Lisäksi hakemukseen voidaan liittää muita liitteitä, jotka hakija haluaa esittää.

6. Hakijan sitoumus
Mikäli hanke hyväksytään rahoitettavaksi, sitoudun käyttämään sen esitettyyn hankkeeseen ja toimittamaan
selvitykset varojen käytöstä, hankkeen edistymisestä ja tuloksista Uudenmaan elinkeino, liikenne ja
ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Ei

Kyllä

Valtionavustuksen hakija vakuuttaa valtionavustuslain 7 §:n liittyen;
• ettei hakijaa tai hakijan edustajaa tuomittu lainvoimaisella tuomiolla rangaistukseen luvattoman ulkomaisen työvoiman
käytöstä tai työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta
• ettei hakijalle ole lainvoimaisella päätöksellä määrätty seuraamusmaksu laittomasti maassa oleskelevien työntekijöiden palkkaamisesta valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana
Ei

Kyllä

Onko avustusta tarkoitus käyttää EU:n valtiontukisäännöissä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan?
Kyllä (Huom! Hakemusta ei voida tällöin hyväksyä)
Ei
Avustusta ei voida myöntää eikä käyttää EU-valtiotukisääntelyssä tarkoitettuun taloudelliseen toimintaan. Lisätietoja EU:n
valtiontukisäännöistä: https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely (https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely)
Annamme suostumuksen lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §:ssä määritellyn mukaiseen
sähköiseen tiedoksiantoon (hakuun liittyvien asiakirjojen toimitus hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen)
Ei
Kyllä
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