Etelä-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi avustukset Suomi 100 -ohjelmatyöhön
III haku
Hakuaika
III haku: 9.1.–10.2.2017 kello 15.00
Hakijat
Avustusta voivat hakea kunnat ja kaupungit, seurakunnat, yhdistykset, seurat, järjestöt,
työryhmät.
Hakukriteerit
Etelä-Pohjanmaan liitto myöntää rahoitusta hankkeille seuraavin edellytyksin:
 Hanke on hyväksytty valtioneuvoston kansliassa Suomi 100 -ohjelmaan
 Kyse on erityisestä, Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvästä tai sitä juhlistavasta
hankkeesta eli esim. tapahtumasta, tilaisuudesta, näyttelystä, teoksesta, kehitysprojektista,
päätöksestä tai kampanjasta
 Hanke toteuttaa yhdessä-teemaa
 Hanke toteuttaa jotain kolmesta painopistealueesta:
Suomen 100 vuotta, Suomi 2017, Suomen tulevaisuus
 Hankkeen pääasiallinen toteutumisaika on itsenäisyyden juhlavuosi 2017
 Hankkeen keskeinen sisältö ei ole tuotteen tai palvelun myynti
 Hanke on lakien ja hyvien tapojen mukainen
 Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla
 Hankkeelta edellytetään omarahoitusosuutta, josta osa voi olla talkootyötä
 Etelä-Pohjanmaan liitosta myönnettävä avustus hankkeelle on 1 000 – 15 000 euroa
 Itsenäisyyspäivään liittyviä tilaisuuksia ja juhlia ei pääsääntöisesti rahoiteta
Hakemus
Avustuksen hakemista varten Etelä-Pohjanmaan liittoon toimitetaan määräaikaan mennessä:
 rahoitushakemus (Etelä-Pohjanmaan liiton www-sivuilta)
 päätös Suomi 100 -ohjelmaan hyväksymisestä
 hankesuunnitelma
 kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Hakemukset voi toimittaa sähköisesti tai postitse 10.2.2017 kello 15.00 mennessä osoitteeseen:
Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki, kuoreen merkintä Suomi 100, tai sähköpostitse
os. kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi , aiheeksi Suomi 100. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Maksatus
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.
Selvitys
Avustuksen saaja sitoutuu toimittamaan selvityksen avustuksen käytöstä Etelä-Pohjanmaan
liitolle.
Avustuksen käytön valvonta ja seuranta
Avustuksen saaja sitoutuu antamaan Etelä-Pohjanmaan liitolle avustuksen ehtojen noudattamisen
valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot ja ilmoittamaan viipymättä avustuksen käyttötarkoituksen
toteutumiseen vaikuttavasta tai muusta avustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
Etelä-Pohjanmaan liitolla on oikeus saada avustuksen saajalta avustuksen käyttöä koskevat
tarvittavat seurantatiedot. Avustuksen saaja sitoutuu antamaan kaikki seurannan kannalta
tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muun aineiston.
Avustuksen palautus, takaisinperintä sekä korko
Avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan Etelä-Pohjanmaan liitolle viipymättä virheellisesti, liikaa
tai perusteettomasti saamansa avustuksen tai sen osan. Saaja sitoutuu myös palauttamaan
avustuksen tai sen osan, ellei sitä voida käyttää hakemuksessa edellytetyllä tavalla ja ehdoin siihen
tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
Jos avustuksen myöntäjä määrää palautettavaksi tai perittäväksi takaisin valtionavustusta
avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan Etelä-Pohjanmaan liitolle sekä suorittamaan
palautettavalle määrälle valtionavustuslain 24 ja 25 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti
korkoa ja viivästyskorkoa.
Rahoituspäätökset
Avustuksien myöntämisestä päättää Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta. Päätökset
kulttuurilautakunta tekee III haun osalta 21.2.2017.
Hakulomakkeet ja -ohjeet
Avustuksen hakuun liittyvät ohjeet ja hakulomake löytyvät Etelä-Pohjanmaan liiton www-sivuilta,
www.epliitto.fi/suomi100 . Suomi 100 -ohjelmaan hakeminen tapahtuu www.suomifinland100.fi sivustolla, josta löytyvät myös ohjelmahakuun liittyvät ohjeet.
Lisätietoja
Etelä-Pohjanmaan liitto, aluekoordinaattori Tuija Ahola, 050 537 8071,
tuija.ahola@etela-pohjanmaa.fi
www.epliitto.fi/suomi100

