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KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUKI 2022 SELVITYS  
Selvitys tuen käytöstä 2022 (Palautus 14.2.2023 klo 16:00 mennessä)
Hakijan tiedot
Hakijan nimi:
     
Saatu avustus
              €, vuosi 2022
Osoite: 
Vastuuhenkilö (puheenjohtaja):  
     
Puhelinnumero, josta tavoittaa päivällä:
     
Sähköpostiosoite: 


Yhteenveto vuodelle 2022 saadun tuen käytöstä: 
€          
Saadun tuen määrä

Rahaa käytetty yhteensä
            
Käyttämättä jääneen tuen määrä
            
Vuodelle 2022 myönnetystä kehittämis- ja toimintatuesta jäi osa käyttämättä. Meille on tehty muutospäätös sen käyttämisestä vuonna 2022, ja muutospäätöksen summa on ollut 

                       

Tämän selvityslomakkeen liitteitä on yhteensä             kpl
Olemme tiedottaneet kehittämis- ja toimintatuilla tehdyistä asioita seuraavilla kanavilla:
 Facebook
 Instagram #vainhyviasyita #pudasjarvi #pudistuki2022
 Paikallislehdissä _____________________________________________________on julkaistu juttuja
yhteensä _______ kertaa
 Muut, mitkä?



Kirjoittakaa alle tuetun toiminnan toteutuneet kustannukset eriteltynä hyväksytyn hakemuksen mukaisesti. Mikäli teille on tehty muutospäätös, niin sen mukaisesti. Voitte toimittaa kustannukset myös erillisenä liitteenä, mutta kulut tulee ilmoittaa alla esitetyllä tavalla. 
HUOM! Älkää ilmoittako kaikkia toimintakulujanne vaan ainoastaan ne osiot, mihin lopulta käytitte tukea. Tarkistakaa vielä, että ette raportoi muita asioita kuin ne, mihin olette hakeneet tukea tai muutospäätöksen kautta muutettuja kohteita.     
ESIMERKKI

Toimintakokonaisuus; kerro toiminnan sisällöstä
Kustannusten erittely ja kokonaiskustannukset
Lasten askartelukerho (Palkkaamme ohjaajan vetämään kerhoa kylätalolla, hankimme materiaaleja ja pidämme näyttelyn kylätalolla)
Ohjaajan palkkio 170 e

Kylätalon vuokra 50 e

Materiaalit 70 e

Töiden saaminen ripustuskuntoon 50 e
Yhteensä:
340 e
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Yhteensä:
 

	
Toiminnantarkastajan allekirjoituksen myötä erillisiä kuitteja ei tarvitse toimittaa. 
Minä allekirjoittanut olen tutustunut yhdistyksen antamaan selvitykseen ja todistan, että selvitys perustuu yhdistyksen kirjanpitoon ja tositteisiin ja vastaa todellisia olosuhteita.
Päivämäärä ja paikka


____________________________________    
toiminnantarkastajan nimenselvennys                 




Vakuutan yllä annetut tiedot oikeiksi 


Paikka ja päivämäärä 


__________________________________
Puheenjohtajan nimenselvennys  



