Kuulutusaika
17.2.2020 – 31.3.2020

VUONNA 2020 MYÖNNETTÄVÄT KAUPUNGIN AVUSTUKSET
RAUMAN KAUPUNGIN YHTEISÖJEN AVUSTUKSET JA ELÄKELÄISYHDISTYSTEN
TOIMINTA-AVUSTUKSET
Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:
 toimintakertomus vuodelta 2019
 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 tiedot edellisen vuoden avustuksen käytöstä
 toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista
A) Sosiaalista ja terveystyötä tekevien yhteisöjen hakemukset
osoitetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, Steniuksenkatu 2, PL 283, 26101 Rauma.
Hakemuslomakkeita sekä avustusten myöntämisen ohjeet saa kaupungintalon
palvelupiste Pyyrmanista sekä www.rauma.fi/avustukset.
Lisätietoja antaa vs. taloussihteeri Jenni Eeva, puh. 044 403 2615. Kuoreen tulee
laittaa merkintä: ”Soten toiminta-avustushakemus”
B) Muiden kuin em. yhteisöjen avustushakemukset ja eläkeläisyhdistysten
toimitila-avustushakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle, Kanalinranta 3, PL
41, 26101 Rauma tai palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2. Hakemuslomakkeita saa
kaupungintalon palvelupiste Pyyrmanista, Valtakatu 2, sekä www.rauma.fi/avustukset.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Minna Liikanen, puh. 040 180 9795.
Hakemukset on jätettävä viimeistään tiistaina 31.3.2020 klo 16.00 mennessä.

KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOAVUSTUKSET
Kulttuurin, liikunnan ja nuorison toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavina 31.3.2020
klo 16.00 mennessä. Liikunnan ja nuorison kohdeavustuksia voi hakea myös 30.9.2020
klo 16.00 saakka.
Sivistysvaliokunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan palvelupiste Pyyrmaniin,
Valtakatu 2, 26100 RAUMA, puh. 02 834 5000. Hakulomakkeita ja -oppaita saa
palvelupiste Pyyrmanista ja kaupungin kotisivuilta www.rauma.fi/avustukset
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Kuoreen tulee laittaa merkintä
”avustushakemus”. Lisätietoja antavat liikuntaneuvoja puh. 044 793 3265, museo- ja
kulttuurijohtaja, puh. 044 793 3520 ja nuorisopäällikkö, puh. 044 430 9251.

AVUSTUKSET KYLÄ- JA ASUKASYHDISTYKSILLE

ovat haettavina.
Hakemuksissa tulee esittää yksilöity suunnitelma hankkeesta, sen kustannusarvio ja
rahoitussuunnitelma.
Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:
 toimintakertomus vuodelta 2019 ja ellei siinä ole yksilöity kaupungin avustuksen
käyttämistä, erillinen selostus sen käyttämisestä
 vuoden 2019 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Tiedusteluihin vastaa yritysasiantuntija Mirja Kotiranta, puh. 050 305 0317.
Hakemukset tulee toimittaa viimeistään tiistaina 31.3.2020 klo 16.00 mennessä
kaupunginhallitukselle, os. Kanalinranta 3, PL 41, 26101 RAUMA.
YKSITYISTIEAVUSTUKSET

Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset vuodelle 2020 ovat
haettavana.
Hakemukset tulee toimittaa tiistaihin 31.3.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo.tevi@rauma.fi, postitse osoitteella PL 104, 26101 RAUMA tai
kaupungin palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2.
Hakemuslomakkeita saa kaupungin palvelupiste Pyyrmanista sekä internetistä
www.rauma.fi/yksityistieavustukset.
Lisätietoja palvelupiste Pyyrman puh. 02 834 5000.

