Seuratuki 2014
Seuratuen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö ja tukea haetaan suoraan ministeriöstä.
Hakuaikaa on 10.1.2014 asti. Hakemukset on toimitettava kirjallisesti ministeriöön. Hakulomakkeet
ja ministeriön ohjeet löydät:
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehitta
miseen.html?lang=fi








Hakuaika päättyy 10.1.2014
Rahaa on jaossa seuroille 5 000 000 €
Haettavat tukisummat ovat 2500 – 30 000 €
Tuen kohteena ovat lapset ja nuoret sekä perheliikunta
Haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
Lue huolellisesti ministeriön sivuilta löytyvät hakuohjeet!!!!!
Lähetä hakemus liittoon tarkastettavaksi ennen varsinaista virallista lähettämistä

Tässä koottuna tärkeimpiä ohjeita seuroille
Painopisteet:
-

Yhdenvertaiset, tasa-arvoiset ja saavutettavat liikunnan harrastusmahdollisuudet
Monipuolinen ja laadukas seuratoiminta sekä osaamisen lisääminen
Osallistumismaksujen kohtuullisuus / alentaminen
Harrastajamäärien ja –ryhmien lisääminen

Edellytykset hankkeelle:
-

Seuratuen piirissä oleva toiminta ei ylitä 50 € /kk per osallistuja
Hankkeella tulee olla vähintään 25% omarahoitus
Hakija on rekisteröity liikuntaa järjestävä yhdistys
Johto on sitoutunut hankkeeseen (esim. pvm päätöksestä)
Hankkeella on nimetty vastuuhenkilö (yhteyshenkilö)
Hankkeen toimintasuunnitelma on esitetty
Hankkeen tavoitteet on esitetty
Omarahoitusosuus on kerrottu
Harrastamisen hinta kk/ nykytilanne ennen seuratukea on kerrottu
Hankekausi 12 kk on määritelty (mistä mihin); toiminnan tulee alkaa 2014 aikana

Eduksi hankkeelle:
-

Matalan kynnyksen toimintaa
Seuralähtöinen hanke eli seuran omien tarpeiden mukainen
Useamman seuran yhteishankkeet
Hanketta on mietitty yhdessä liiton työntekijän kanssa
Toimintaa 2-3 kertaa viikossa
Uusien harrastajaryhmien perustaminen / lisääminen
Harjoitusaikojen sopivuus lapsille
Harjoitusten sijoittuminen lähelle asuinaluetta
Maahanmuuttajien mukanaolo toiminnassa
Vapaaehtoistoiminnan elävöittäminen (keinoja, tapoja kerrottu)

-

Hanke edistää seuran yhteisöllisyyttä
Hallinnon kehittäminen
Hankkeen mahdollinen innovatiivinen osa (kokeilu)
Hyväksi havaittujen käytänteiden ja suosituksien käyttöönotto
Toimintojen vakiinnuttamisen suunnitelma esitetty

Tukea voi saada:
-

Seuratoiminnan kehittämiseen
Päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaamiseen
Tukea ei voi saada kilpailujen, leirien tai kilpailumatkojen kustannuksiin

Seuran toiminnan kehittäminen
voi sisältää koulutuksia, tilaisuuksia, tapahtumia, kampanjoita, yhteistyömuotoja, uusia
harrastusryhmiä, lähiliikunnan toteuttamista, uusia kokeiluja, sinettiseuraksi hakeminen jne
Palkkaus voi olla osa seuratoiminnan kehittämistä
- päätoiminen työntekijä
- osa-aikainen työntekijä, (kesätyöntekijä)
Palkattu työntekijä voi tehdä muitakin töitä kuin lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä töitä

Kannatettavia hankkeita ovat esimerkiksi:
-

Harrastajamääriä tai -ryhmiä lisäävät hankkeet
Esim. uusien lasten ja nuorten ryhmien ja joukkueiden perustaminen tai kaukiskoululaisten
ja -junioreiden lisääminen markkinointitapahtumien ja kampanjoiden avulla (kaukiksen
kokeilutapahtumat ja koulutapahtumat) sekä laadun parantaminen ohjaajien kouluttamisella
ja pienillä välinehankinnoilla)
Esim. Luistelu/pelikerho paikkakunnan koululaisille koulupäivän jälkeen
Esim. harrasteturnauksen järjestäminen paikkakuntalaisille (uusia harrastajia lajiin/seuraan)

-

Koko perheen liikkumista edistävät hankkeet
Esim. aikuisille suunnattu luistelukoulu tai joku muu liikunta samaan aikaan esim.
kaukiskoulun kanssa

-

Nuorten harrasteliikuntaa lisäävät hankkeet
Esim. nuorten harrastejoukkue, seuran nuorten ryhmä

-

Seuratoiminnan laatua ja/tai valmentajien osaamista lisäävät hankkeet
Esim. sinettiseurahanke

-

Ideoi itse seuran tarpeiden mukainen hanke!

Hankekausi:
- Seuratukea voi hakea vuodeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi
- Useamman vuoden hankkeissa hakemus tulee vuosittain uusia (valtionavustuslaki)
- Alustava hankesuunnitelma kaikille vuosille tulee esittää jo ensimmäisessä haussa
- Tarkka talousarvioesitys tehdään vain ensimmäisestä hankevuodesta (12kk)

Muista hakiessa nämä muotoseikat!
YHDISTYSREKISTERIOTE
-

Yhdistysrekisteriote pitää toimittaa liitteenä hakemuksen yhteydessä. Sen pitää olla ajan
tasalla (nimenkirjoitusoikeudet, hallituksen jäsenet) Muistakaa tarkistaa, että
yhdistysrekisteriotteenne on ajan tasalla. Alla on linkki tietojen päivittämistä varten.
Huomaathan, että rekisteriotteen saamiseen menee vähintään viikko aikaa.
https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx

HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN
-

Huomioi, että hakemusten tulee olla kirjallisena ministeriössä 10.1 mennessä, tuon päivän
postileima riittää.

-

Hakemuksessa saa käyttää ainoastaan annettuja hakemuslomakkeita ja niissä mainittuja
liitteitä. Ylimääräisiä liitteitä ei huomioida. Muista liittää yhdistysrekisteriote mukaan!!!

Muista tehdä hankkeelle selkeä toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kuvaile myös miten toiminta
voidaan vakiinnuttaa tuen jälkeen.
Toivomme, että olette ennen hakemuksen lähettämistä yhteydessä tänne liittoon. Voimme vielä
sparrata teitä hakemuksessanne. Lisäksi näin saamme riittävän tiedon hankkeestanne, sillä
annamme opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnot kaikista kaukalopallon hankkeista.
Huomioi myös nämä seikat:
- Eri valtionavustuksia ei voi saada samaan toimintaan usean avustusjärjestelmän kautta
- Palkkaukseen ei voi saada tukea, jos samaan työtehtävään on saanut muuta
palkkaustukea (aiempi seuratuki, muut liikunnan palkkatuet)
- Päättynyt työllistämistuki ei ole este seuratuelle
- Seuratukea arvioidaan ja seurataan
Lisätietoja ja sparrausapua,
Merja Markkanen
p. 040 – 570 7427
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto

