HAKEMUS/ANSÖKAN
LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN MUSEOIDEN JA YHTEISÖJEN VALTIONAVUSTUS /
STATSUNDERSTÖD TILL MUSEER OCH ORGANISATIONER INOM TRAFIK- OCH
KOMMUNIKATIONSBRANSCHEN
Hakemus

tulee

toimittaa

liikenne-

ja

viestintäministeriön

kirjaamoon

PL 31,

00023

VALTIONEUVOSTO (käyntisoite Yliopistonkatu 5, Helsinki) tai sähköpostitse kirjaamo@lvm.fi
viimeistään 31.1.2011 kello 16.15. Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Rainer Salonen
(viestintäala), puh. (09) 160 28395

tai rainer.salonen@lvm.fi sekä tarkastaja Marja-Leena

Koskinen (liikenneala), puh. (09) 160 28504 tai marja-leena.koskinen@lvm.fi . / Ansökan ska
tillställas

kommunikationsministeriets

registratorskontor

PB

31,

00023

STATSRÅDET

(Universitetsgatan 5, Helsingfors) eller kirjaamo@lvm.fi senast den 31 januari 2011 kl. 16.15.
Ytterligare

information

ges

av

konsultative

tjänstemannen

(kommunikationsbranschen), tfn (09)160 28395, rainer.salonen@lvm.fi

Rainer

samt inspektör Marja-

Leena Koskinen (trafikbranschen), tfn (09)160 28504, marja-leena.koskinen@lvm.fi .

Nimi/Namn
Hakija/Sökande
Osoite/Adress
Yhteyshenkilö/
Kontaktperson
Puhelin ja faksi/
Telefon och fax
Sähköposti/
E-post

Salonen

Pankkiyhteys/
Bankförbindelse

Hakijan
rekisteritunnus
Sökandens
registernummer
Anottu
avustuksen
määrä €/Ansökt
understödsbelopp €
Avustuksen
käyttötarkoitus
ja kuvaus
avustuksen
suunnitellusta
käytöstä/
Understödets
ändamål och
beskrivning av
den planerade
användningen

Kustannukset eriteltyinä/ Specificerade kostnader
Arvio
avustuksen
kohteen
kustannuksista /
Uppskattning av
kostnaderna för
understödsändamålet

Kustannukset yhteensä/ Kostnader totalt
Suunniteltu
rahoitus/
Planerad
finansiering

Anotut ja saadut avustukset samaa tarkoitusta varten eriteltyinä tuen
myöntäjän mukaan/Ansökta och erhållna understöd för detsamma
ändamålet specificerade enligt beviljare

Avustukset yhteensä/ Understöd totalt
Muu

rahoitus

eriteltyinä

tulolajeittain

(esim.

osallistumismaksut,

jäsenmaksut, muut tulot)/ Övrig finansiering specificerad enligt intäktsslag
(t.ex. deltagaravgifter, medlemsavgifter, andra intäkter)

Muut rahoituslähteet yhteensä/ Övriga
finansieringskällor totalt
Liikenne-

ja

viestintäministeriöltä

haetun

avustuksen

osuus

kokonaiskustannuksista/ Hur stor andel utgör det understöd som söks
av kommunikationsministeriet av de totala kostnaderna?
%
Aika ja paikka/
Datum och ort
Allekirjoitus/
Underskrift
Nimen selvennys/
Namnförtydligan
de
Hakemukseen on liitettävä
Liitteet/ Bilagor
- yhdistysrekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta
- yhdistyksen säännöt
- vuoden 2010 toimintasuunnitelma talousarvioineen
- jäljennös hakijan vahvistetusta tilinpäätöksestä liitetietoineen
edelliseltä tilikaudelta.
Lisätietoja tarvittaessa eri liitteenä.
Allekirjoitus/
Underskrift

Till ansökningen ska bifogas
-

utdrag ur föreningsregistret eller motsvarande utredning om den
sökande
- föreningens stadgar
- verksamhetsplan och budget för år 2010
- kopia av sökandens fastställda bokslut jämte noter för den
nästföregående räkenskapsperioden.
Ytterligare uppgifter kan vid behov bifogas som separat bilaga.

