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Kanoottiliiton melontaurheilun kehittämisrahasto
Tavoite
Kehittämisrahastosta myönnetään vuosina 2015 – 2017 avustuksia sellaisiin jäsenseurojen
hankkeisiin, joilla uskotaan olevan vaikutusta melonnan uudistamiseen ja kehittämiseen
valtakunnallisen kiinnostavuuden näkökulmasta. Avustettavien hankkeiden tulee olla avustuksen
maksamisen jälkeen liiton muiden jäsenseurojen monistettavissa.
Kanoottiliitto arvostaa erityisesti seurojen yhteishankkeita ja muita sellaisia hankkeita, joihin seura
on saanut liitettyä mukaan yhteistyökumppanin – sellaisia voivat olla erilaiset järjestöt, kunnat ja
melontaan liittyvät yritykset.

Pääoman määrä
Pääoman määrä per 31.12.2014 on 100.000 euroa, summa täsmentyy pienemmäksi tai
suuremmaksi liiton käyttöomaisuudesta saatavien myyntituottojen perusteella. Summasta voidaan
maksaa vuosittain kehittämisavustuksia liiton kokouksen hyväksymä määrä.

Varojen jakaminen
Avustushakemuksia ottaa vastaan Kanoottiliiton hallitus, joka tekee myös avustamista koskevat
päätökset.

Hakeminen
Kehityshankkeen avustuskelpoisuutta koskevat hakemukset tulee toimittaa kirjallisesti
Kanoottiliiton postiosoitteella 15.3. mennessä (vuonna 2015 määräaika on 30.6. mennessä).
Kanoottiliiton hallitus ilmoittaa hakijalle kuukauden kuluessa voidaanko kehityshanke hyväksyä
avustuksen piiriin.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi hanke, sen aikataulu, sen taloussuunnitelma, hankkeen
vastuuhenkilöt ja siihen mahdollisesti kytkeytyvät yhteistyökumppanit. Kanoottiliitto huomioi
avustettavina kuluina ainoastaan jäsenseuran toteutuneet todelliset kustannukset. Laskennallisia
kuluja (esim. talkootyön arvo) ei huomioida, ei myöskään yhteistyökumppanin kuluja.
Seura voi hakea vuosittain avustusta useaan eri kehittämishankkeeseen, mutta vain yksi niistä voi
tulla hyväksytyksi avustettavaksi hankkeeksi.

Tilittäminen
Seuran, joka on saanut hyväksyvän päätöksen kehityshankkeensa avustuskelpoisuudelle, tulee
toimittaa kirjallinen loppuraportti 31.10 mennessä Kanoottiliiton postiosoitteella. Tilitykseen tulee
liittää ostolaskujen kopiot ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto siitä, että kulut on kirjattu
asianmukaisesti hakijan kirjanpitoon.
Kanoottiliiton hallituksella on oikeus olla hyväksymättä hakijan esittämiä kuluja, mikäli se katsoo
tilitykseen hankkeeseen kuulumattomia kuluja.
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Maksaminen
Vuosittain jaettavat kehittämisavustukset jaetaan kaikkien saatujen hyväksyttyjen tilitysten
euromäärien suhteessa siten, että avustuksen prosenttiosuus on kaikilla sama. Yksittäisen seuran
saaman avustuksen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 25 % kyseisen vuoden kokonaisavustusmäärästä (vuosikokouksen vahvistama summa).
Kanoottiliiton hallitus tekee 30.11. mennessä päätöksen avustuksen määrästä.

Valitusmenettely
Ennakkopäätökseen tai lopulliseen avustuspäätökseen tyytymätön seura voi valittaa päätöksestä
liiton kokouksen samalla tavalla kuin jäsenaloitteesta on määrätty.

Näiden sääntöjen hyväksyminen
Nämä säännöt hyväksyy tai niihin tekee muutoksia liiton kokous.

