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Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista,
taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen
perinteen vaalimista ja edistämistä.
Avustuksen myöntämisperusteet

Isonkyrön kunnan talousarviossa on vuosittain varattuna määräraha
kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja järjestöjen sekä toimintaryhmien toiminnan tukemiseen.
Määrärahan jakamisesta päättää sivistyslautakunta.
Lautakunta voi päättää vuosittain mahdollisista vuosikohtaisista erityispainopisteistä avustuksissa.

Avustettava toiminta

Avustusta myönnetään Isossakyrössä tapahtuvaan tai tuotettavaan
kulttuuritoimintaan, esim. kulttuuritapahtumat, konsertit, teatteriesitykset, ohjaajan / kuoronjohtajan palkka- ja matkakulut, koulutus, projektit ja produktiot ja niiden markkinointi, näyttelytoiminta, julkaisu- ja
kartoitustoiminnan pohjatyöt sekä kotiseututyö.

Avustusmuodot

Kohdeavustus
Avustusta voivat hakea sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät yhdistykset ja ryhmät tiettyyn kohteeseen.
Hyväksyttävien kohteiden esimerkkejä on lueteltu kohdassa avustettava toiminta.
Mikäli suunniteltu kohde ei toteudu, avustusta ei makseta. Perustellusta
syystä voi kuitenkin anoa käyttötarkoituksen muutosta ennen myönnetyn kohteen ajankohtaa. Anomus on tehtävä kirjallisena tai sähköisesti.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.

Avustusten myöntäminen

Avustuksia myönnettäessä seurataan edellisen vuoden toimintasuunnitelman toteutumista sekä kuluvan vuoden suunnitelmaa. Rekisteröityjen yhdistysten on liitettävä hakemukseen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, toimintasuunnitelma
sekä talousarvio.
Myös rekisteröimättömillä toimijoilla tulee olla mukana kirjallinen
selvitys muusta toiminnastaan vuoden aikana.
Kohdeavustusta haettaessa tulee mukana ehdottomasti olla kustannusarvio kohteesta, rahoitussuunnitelma, selvitys toiminnan tarkoituksesta,
paikasta sekä toiminnan muodosta.
Avustuksia myönnettäessä huomioidaan mm.:
- toiminnan merkitys kunnan muun kulttuuritoiminnan kannalta
- toimijan avustuksen tarve
- hakijoiden omatoimisuus ja omarahoitus
- toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus
- muualta saadut avustukset ja toimintatuki (taustayhteisöt)
- eri taiteenalat pyritään huomioimaan tasapuolisesti
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Avustuksia ei myönnetä

-

Avustusten hakeminen

ryhmille tai yhdistyksille joilla on puutteelliset hakemukset
ellei edellisen vuoden tilitystä ole toimitettu ja hyväksytty
yhdistyksen tai järjestön omaan sisäiseen toimintaan ja siitä aiheutuviin kuluihin esim. virkistysmatkoihin, kokouskuluihin, kahvi- ja
ruokailukustannuksiin, pikkujouluihin
julkaisun painatuskuluihin
laitteiden yms. ylläpitokustannuksiin
yleisölle tarjoiltavan / myytävän kahvitarjoilun tms. järjestämiskuluihin
myytäväksi tarkoitetun materiaalin tarvikekuluihin

Sivistyslautakunta julistaa avustukset haettavaksi vuosittain helmi maaliskuun aikana.
Ilmoitus julkaistaan paikallislehdessä, kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kirjeitse avustusta edellisenä vuonna saaneille yhdistyksille
ja ryhmille.
Avustusta haetaan kunnan kulttuuritoimen virallisella avustushakemuslomakkeella.

Avustuksen myöntämisen ehdot

Avustuksen anojan tulee antaa lautakunnalle sen määrittelemät tiedot
avustusanomusten käsittelyä ja käytön valvontaa varten.
Hakijan tulee mainita tuen myöntäjä julkaisuissaan, tiedotteissaan ym.

Avustuksen myöntäminen ja maksatus

Avustuspäätöksestä ilmoitetaan anojalle kirjeitse.
Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen tositteita vastaan, jotka on
toimitettava välittömästi tapahtuman tai kulujen toteutumisen jälkeen
avustuksen maksajalle. Avustuksen saajan tulee toimittaa myös selvitys tapahtuman onnistumisesta ja kustannusarvion toteutumisesta mahdollisimman pian toteutuksen jälkeen.

