VÖRÅ KOMMUN
VÖYRIN KUNTA

Blankett K, Marknadsföringsunderstöd
Lomake K, Markkinointituki

Kriterier

Myöntämisperusteet

Beviljas för öppna idrotts- och motionsevenemang

Myönnetään avoimiin urheilu- ja kuntoilutapahtumiin

Målsättning:
• I första hand stöda evenemang ordnade i Vörå
• Stimulera till nya och flera evenemang
• Ge kommunen synlighet
Sökande kan vara:
• Förening registrerad i Vörå
• Förening registrerad utanför kommunen som
ordnar evenemang i Vörå kommun eller ordnar ett
evenemang som anses falla inom ramen för
kommunens marknadsföringsstrategi
Vid beviljande av understödet beaktas:
• Evenemangets omfattning
• Evenemang för barn och ungdomar prioriteras
(75 % av deltagarna barn och ungdomar)
Kommunen bör ges synlighet via:
• Annonser på flyers, affischer, tidningsannonser,
programblad, föreningstidningar m.m.
• Hemsidor
• Banderoll på platsen
Ansökningstid:
• Senast 31.1, senare inkomna ansökningar beviljas
bidrag under förutsättning att medel finns
Evenemang som inte beviljas understöd:
• Föreningars interna evenemang
• Föreningsaktiviteter s.s. läger- eller
kursverksamhet
Större riksomfattande eller internationella evenemang som
kräver större ekonomiska insatser behandlas separat.

Tavoite:
• Ensi sijassa tuetaan Vöyrillä järjestettäviä
tapahtumia
• Innostetaan järjestämään uusia ja useampia
tapahtumia
• Tuodaan näkyvyyttä kunnalle
Hakijana voi olla:
• Vöyrille rekisteröity yhdistys
• Muualle rekisteröity yhdistys, joka järjestää
tapahtuman Vöyrin kunnassa tai tapahtuman,
jonka katsotaan sopivan kunnan
markkinointistrategiaan
Tuen myöntämisessä otetaan huomioon:
• Tapahtuman laajuus
• Etusija lapsille ja nuorille suunnatuilla tapahtumilla
(75 % osallistujista lapsia ja nuoria)
Kunnalle tulee tarjota näkyvyyttä seuraavasti:
• Ilmoitukset mainoslehtisissä, julisteissa, lehtiilmoituksissa, käsiohjelmassa, yhdistyksen lehdissä ym.
• Kotisivuilla
• Paikan päällä julistekankaassa
Hakuaika:
• Hakuaika päättyy 31.1, tuki voidaan hakea myös
myöhemmin vuoden aikana ja myönnetään sillä
edellytyksellä että budjetti sallii.
Tapahtumat joille ei myönnetä tukea:
• Yhdistysten sisäiset tapahtumat
• Yhdistystoiminta, esim. leiri- tai kurssitoiminta
Vankempaa taloudellista panostusta vaativat suuret
valtakunnalliset tai kansainväliset tapahtumat käsitellään
erikseen.

Förening:
Yhdistys:
Adress / Osoite
1.

Sökande
Hakija

Inkommit till fritidsnämnden
Saapunut vapaa-aikalautakuntaan
Dat/Pvm:
Dnr/Dnro:
Hemsida / Kotisivut
Bank / Pankki

2.

Funktionärer
Toimihenkilöt

Ordförande / Puheenjohtaja

IBAN
Tfn dagtid eller gsm / Puh. päivisin tai
matkapuhelin

E-post / Sähköposti
Postadress / Postiosoite
Kontaktperson / Yhteyshenkilö

E-post / Sähköposti
Postadress / Postiosoite

Tfn dagtid eller gsm / Puh. päivisin tai
matkapuhelin

3.

Kontaktuppgifter
Yhteystiedot

4.

Evenemang
Tapahtuma

Fritidskansliet har rätt att ge ut uppgifter om föreningens kontaktpersoner och verksamhet.
Vapaa-aikatoimisto on oikeus antaa tietoja yhdistyksen yhteyshenkilöistä ja toiminnasta.
Ja / Kyllä □
Nej / Ei □
Namn
Nimi
Kort beskrivning av evenemanget / Lyhyt kuvaus tapahtumasta

5.

Deltagarantal
Osanottajamäärä

Uppskattat deltagarantal, totalt
Arvioitu osanottajamäärä,
Uppskattat antal barn/ungdomar
Arvioitu määrä lapsia/nuoria

6.

Budget
Talousarvio

7.

Bidrag som söks
Haettava avustus

Marknadsföringsunderstöd
Markkinointi-avustus

8.

Synlighet
Näkyvyys

På vilket sätt erbjuder ni Vörå kommun synlighet? / Millä tavoin tarjoatte Vöyrin kunnalle
näkyvyyttä?

9.

Samtycke och
underskrift
Suostumus ja
allekirjoitus

Ort, datum och underskrift
Aika, paikka ja allekirjoitus

€

Till ansökan kan eventuell budget bifogas.
Anomukseen voi liittää mahdollinen talousarvio.
Totalt:
Yhteensä

