PIRKKALAN KUNTA

Kunnanhallitus

OMATOIMIRAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET
Omatoimiraha on tarkoitettu Pirkkalan haja-asutusalueilla omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen, kuten elinolosuhteita, elämänlaatua ja ympäristön kehittämistä tukevaan toimintaan sekä kunnan
palveluvarustuksen- ja toiminnan täydentämiseen. Sitä voidaan myöntää kuntalaisia edustaville yhteisöille, kuten esim. kylä- ja asukasyhdistyksille, haja-asutusalueiden järjestöille sekä usean järjestön yhteisiin
hankkeisiin. Omatoimirahaa ei myönnetä pääasiassa liiketoimintaa harjoittaville yhteisöille, asuntoosakeyhtiöille eikä yksityishenkilöille. Tuettavilta hankkeilta edellytetään suunnitelmallisuutta. Omatoimirahan myöntämisessä noudatetaan kunnanhallituksen 3.3.2014 hyväksymien avustusten yleisperiaatteiden lisäksi seuraavia perusteita:
1. Avustettavien hankkeiden tulee olla kunnan toiminnan kannalta hyväksyttäviä.
2. Hakemuksessa tulee olla selkeä laskelma kokonaiskustannuksista sekä selvitys siitä mihin osaan kuluista avustusta haetaan.
3. Omatoimisuuden tulee olla vähintään 20 % avustettavan hankkeen kokonaiskustannuksista. Omatoimisuus voi olla joko talkootyötä tai hakijoitten rahallista panostusta. Omatoimisuutta arvioitaessa käytetään talkootyötunnin arvona 8,5€/h, paitsi ammatti- ja konetyön osalta vastaavaa työtunnin keskihintaa.
4. Avustusta voidaan myöntää enintään 40 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
5. Avustusta ei myönnetä yleisavustuksena yhteisön toimintaan vaan yksittäisiin hankkeisiin ja tapahtumiin.
6. Omatoimirahaa ei voida myöntää sellaisiin hankkeisiin, joita avustetaan kunnan jonkin muun hallintokunnan toimesta.
7. Irtaimistoesineisiin voidaan myöntää omatoimirahaa vain poikkeustapauksissa erittäin painavilla perusteilla.
8. Ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet antavat hankkeiden avustuskelpoisuudelle lisäarvoa hakemusten käsittelyn yhteydessä.
9. Omatoimirahaa voi saada pienimuotoiseen ympäristön kohentamiseen tai kehittämiseen. Laajempien
ympäristön tilaa parantavien ja kehittävien hankkeiden (esim. kaislikoiden niitot ja ruoppaukset) avustamisesta päättää ympäristölautakunta.
10. Omatoimirahalla rahoitettava hanke on pyrittävä saattamaan valmiiksi suunnitellussa aikataulussa.
11. Omatoimiraha maksetaan hankkeen valmistuttua toteutuneitten kustannusten perusteella
12. Avustuksen käytöstä on annettava ennen sen maksatusta luotettava selvitys. Avustus on käytettävä
siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Maksetut avustukset voidaan vaatia palautettavaksi tai maksatus keskeyttää, mikäli avustusehdot eivät kaikilta osin toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä, avustuksen myöntäjälle on annettu virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista
tietoa tai yhteisön toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä yhteisön taloudellisen tilanteen vuoksi.
13. Kunnanhallitus määrää vuosittain avustusten hakuajan. Omatoimirahaa voi kuitenkin hakea määrärahojen puitteissa myös varsinaisen hakuajan päätyttyä.

