
 
 
RAUMAN KAUPUNKI  AVUSTUSHAKEMUS  
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 
Nortamonkatu 5  Vuosi ______ 
26100  RAUMA 
           Kulttuuri      Toiminta-avustus 
           Liikunta        Kohdeavustus 
           Nuoriso 
 
Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä 
palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2, 26100 RAUMA 
      
HAKIJA (Yksityinen) 
Nimi                                                                                        Henkilötunnus 
                                                                                                     
Osoite                                                                                     Puhelin 
                                                                                                           
Sähköpostiosoite                                                                    Kotipaikka 
                                                                                                                                             *)  Tiedot julkisia 
HAKIJA (Yhteisö)                                                                                       
Yhteisön nimi                                                                         Y-tunnus 
 
Rekisteröimisvuosi                                                                 Jäsenmäärä 
 
www-osoite                                                                             Kotipaikka 
                                                                                                                                             *)  Tiedot julkisia 
Puheenjohtaja                                                                        Puhelin 
 
Osoite 
 
Sähköpostiosoite 
                                                                                                                                             *)  Tiedot julkisia 
Sihteeri                                                                                   Puhelin 
 
Osoite 
 
Sähköpostiosoite 
                                                                                                                                             *)  Tiedot julkisia 
Yhteyshenkilö                                                                         Puhelin 
 
Osoite 
 
Sähköpostiosoite 
                                                                                                                                            
 
*) Yhteystietoja voidaan julkaista kaupungin Internet-sivuilla. 
 
ANOTTAVA SUMMA 
 

 Toiminta-avustus  ____________  € 
 

 Kohdeavustus      ____________   €       Tilinumero: 
                                      
 
ALLEKIRJOITUS  (Virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset) 
Paikka ja päiväys                 
                                            _____________________________      ______________________________ 
                                            Allekirjoitus                                                  Allekirjoitus                                                   
                                             
                                            Nimen selvennys                                             Nimen selvennys 

Hakemus saapunut 
 
__ / __ 20 __   Dr.nro _______ 
 



 
   
 
 
  KOHDEAVUSTUSANOMUS   
 
                                            
 
HAKIJAN NIMI 
 
 
TIEDOT ANOMUKSEN KOHTEESTA    Avustuksen käyttötarkoitus ja hankkeen esittely 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANKKEEN AJANKOHTA 
 

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO 
 
Tulot:  ______________    _______  €                     Menot: ______________   _______  € 
 
            ______________    _______  €                                 ______________    _______  € 
 
            ______________    _______  €                                 ______________    _______  € 
 
            ____________ __   _______  €                                 ______________    _______  € 
 
            ______________    _______  €                                 ______________    _______  € 
 
 
 Yht.     ____________  €                                           Yht.      ____________  €  
 
 
Muualta saatu ja haettu rahoitus   ________________  € 
 
MUUTA HUOMIOITAVAA 
 
 
 
 
LIITTEET 
 

 Kuitti / kuitit (ei laskukopiot) anomuksen liitteenä 
 Kuitti / kuitit toimitetaan myöhemmin 

 
Kulttuurin kohdeavustusta hakevat: 

 Toimintakertomus 
 Tilinpäätös  

 


	Vuosi: 
	Kulttuuri: Off
	Liikunta: Off
	Nuoriso: Off
	Toimintaavustus: Off
	Kohdeavustus: Off
	Tiedot julkisia: Off
	Tiedot julkisia_2: Off
	Tiedot julkisia_3: Off
	Osoite_2: 
	Tiedot julkisia_4: Off
	Osoite_3: 
	€: 
	Toimintaavustus € Kohdeavustus € Tilinumero: 
	Toimintaavustus_2: Off
	Kohdeavustus_2: Off
	€_2: 
	HAKIJAN NIMIRow1: 
	TIEDOT ANOMUKSEN KOHTEESTA Avustuksen käyttötarkoitus ja hankkeen esittelyRow1: 
	HANKKEEN AJANKOHTARow1: 
	Tulot 1: 
	Tulot 2: 
	Tulot 3: 
	Tulot 4: 
	Tulot 5: 
	€_3: 
	€_4: 
	€_5: 
	€_6: 
	€_7: 
	Menot 1: 
	Menot 2: 
	Menot 3: 
	Menot 4: 
	Menot 5: 
	€_8: 
	€_9: 
	€_10: 
	€_11: 
	€_12: 
	€_13: 
	€_14: 
	€_15: 
	MUUTA HUOMIOITAVAA: 
	Kuitti  kuitit ei laskukopiot anomuksen liitteenä: Off
	Kuitti  kuitit toimitetaan myöhemmin: Off
	Toimintakertomus: Off
	Tilinpäätös: Off
	Nimi Henkilötunnus: 
	Osoite: 
	Sähköpostiosoite: 
	Y-tunnus: 
	HAKIJA Yhteisö: 
	Rekisteröimisvuosi: 
	Jäsenmäärä: 
	Kotipaikka: 
	www-osoite: 
	Puheenjohtaja: 
	Puhelin: 
	Sihteeri: 
	Yhteyshenkilö: 
	Nimen selvennys: 
	Osoite1: 
	Sähköpostiosoite1: 
	Puhelin1: 
	Puhelin2: 
	Puhelin3: 
	Sähköpostiosoite2: 
	Sähköpostiosoite3: 
	Nimen selvennys1: 


