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LIIKUNNAN PROJEKTIAVUSTUSHAKEMUS 2023
Liikuntapalvelut myöntää projektiavustusta aikuisten ja vähintään 15 vuotta täyttäneiden nuorten kansainvälisen 
liikuntatoiminnan matka-, majoitus-, ylöspito-, järjestämis- ja osallistumiskustannuksiin, poikkeaviin harjoittelu- ja 
kilpailuolosuhteisiin, tamperelaisen huippu-urheilutoiminnan tukemiseen ja muuhun merkittävään 
liikuntatoimintaan.

Hakijana voi olla Tampereella toimiva rekisteröity yhdistys, säätiö tai yritys. Projektiavustusta ei myönnetä 
yksittäiselle lajijaostolle tai yksityishenkilölle.

Hakuaika on 1.1. - 30.9.2023. Hakemuksen käsittelyaika on maksimissaan 3 kuukautta. 

Projektista tulee sopia etukäteen liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavolan kanssa, puhelin 050 554 5831, 
etunimi.p.sukunimi(at)tampere.fi
Maksatus: hallintokoordinaattori Leila Lahti, puhelin 050 554 5820, etunimi.sukunimi(at)tampere.fi

Hakemukset tulee toimittaa ennen tapahtumaa Tampereen kaupungin kirjaamoon painamalla 

lomakkeen Lähetä lomake -painiketta tai lähettämällä lomake sähköpostitse tai postitse osoitteella 
Tampereen kaupunki, kirjaamo, Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere tai kirjaamo(at)tampere.fi

Hakijaseuran tiedot

Seuran nimi

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Pankkiyhteys IBAN-muodossa

Seuran rekisteröintivuosi ja -numero sekä y-tunnus

Vastuuhenkilön nimi Puhelin

Vastuuhenkilön sähköposti (sähköposti, johon päätös toimitetaan)

Tiedot projektista
Kilpailu/tapahtumat

Lisäselvitykset tarvittaessa hakemuksen kääntöpuolella tai erillisellä liitteellä.

Paikka

Aika

Urheilijoiden lukumäärä Valmentajien/johtajien lukumäärä Osallistujien kokonaismäärä

Käännä
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Lähteenmäki Satu Marianne
Leima

Lähteenmäki Satu Marianne



euroa euroa

euroa euroa

euroa euroa

euroa euroa

euroa euroa 

Avustus maksetaan tapahtuman jälkeen edellytyksellä, että seura toimittaa liikuntapalveluihin 

tapahtumakohtaisen kuluselvityksen ja  kopiot maksetuista laskuista. Kuluselvitykseen tulee liittää 

myös tiliotteet, joista näkyy että kulut on maksettu seuran tililtä.  Retkiluistelutoiminnan avustus 

voidaan maksaa etukäteen, jos siitä on perustelut ja pyyntö Lisäselvitykset -kohdassa.

Haettava avustussumma

euroa

Projektiin haettava muu tuki

_______.______.20___________ _________________________________________________________

Päiväys Allekirjoitus

Päätös

_______.______.20____ / ____________§ euroa
Myönnetään / perustelut

Hylätään / perustelut

Tulot Menot
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Lisäselvitykset
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