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SEURAIN- JA TYÖVÄENTALOJEN KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS

A. TIEDOT HAKIJASTA JA SEURANTALOSTA
Hakijayhteisön nimi ja rekisterinumero (rekisteriotteen mukainen)

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Kunta Maakunta

Hakemusasiaa hoitavan nimi ja puhelinnumero virka-aikana

Hakijan käytössä olevan tilin numero

Keskusjärjestö, johon hakijayhteisö kuuluu

Seurantalotyyppi (nykyinen)

kotiseututalo       kylätalo        maamiesseurantalo        nuorisoseurantalo       palokunnantalo

raittiusseurantalo        työväentalo        urheiluseurantalo       muu,
mikä

Talon nimi

Talon osoite

Talon omistaja/omistajat (yhteisomistus)

Rakennus on suojeltu

yleiskaavassa             asemakaavassa             rakennussuojelulain nojalla

Rakennuksen valmistumisvuosi Lämmitettävien tilojen pinta-ala

Vakuutusyhtiö ja rakennusta koskevan voimassaolevan vakuutuksen  numero

Maan hallinta

Hakija omistaa maa-alueen         Hakija on vuokrannut maa-
alueen

    vuokra-aika päättyy
v.
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B. HANKESUUNNITELMA

1. Selostus hankkeesta
Korjaussuunnitelmien laatijan nimi (pääsuunnittelija) ja pätevyys (tutkinto tai muu osaaminen)

Korjauksen kokonaissuunnitelma

liitteenä                 lähetetty
aiemmin

                ei ole

Luvat

rakennuslupa              toimenpidelupa              esteettömyystodistus

Kuvaus hankkeesta

2. Hankkeen tarpeellisuus
Rakennuksen nykyinen käyttö ja kehitysnäkymät (tarvittaessa erillinen liite)

Rakennuksessa olevien ja korjattavien tilojen laajuus (tarvittaessa erillinen liite)

Rakennuksen kuntoarvio (haluttaessa erillinen liite)

tehty v.                ei ole

3. Aikataulu

Hanke toteutetaan vaiheittain                                        toteutusvaiheiden lukumäärä kpl

Työt aloitetaan/aloitettu:            arvioitu
valmistumisajankohta:

4. Kustannusarvio
Kokonaiskustannusarvio euroina (eritelty kustannusarvio erillisenä liitteenä)



C. AVUSTUSTA KOSKEVAT TIEDOT

Haettavan avustuksen määrä euroina

Avustuksen käyttötarkoitus
(luettelo hakemusvuonna avustuksen kohteena olevista töistä, hankinnoista, lainan lyhennyksestä ym.)

Onko kohteeseen saatu aikaisemmin kaupungin avustusta
       Kyllä                         Ei

Kyseessä on hankesuunnitelman mukainen vaihe nro

HAKEMUSVUODEN TÖIDEN
RAHOITUSSUUNNITELMA

€

Omat varat

Lainat

Kunnan avustus

Muut avustukset (mitkä)

Lahjoitukset

Talkootyöt (rahallinen arvo)

Seurantalojen korjausavustus

Muu rahoitus

VUOSIKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

D. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Päiväys /    20

Virallisen nimenkirjoittajan allekirjoitus Virallisen nimenkirjoittajan allekirjoitus

Nimen selvennys Nimen selvennys



Hakemusta seuraavat rastilla (x) merkityt liitteet (kts. seuraava sivu)



HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ SEURAAVAT ASIAKIRJAT

1.   Hakijayhteisön toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunnot sekä
  toimintasuunnitelma ja talousarvio

2.   Todistus maan omistus- tai hallintaoikeudesta

3.   Valokuvia rakennuksen ulkoasusta ja sisätiloista, erityisesti juhlasalista

4.   Korjauksen kokonaissuunnitelma

   Rakennustapaselitys

   Asemapiirros, pohja-, leikkaus ja julkisivupiirustukset, joista selviää olemassa olevat,
   purettavat sekä uudet rakenteet (jos korjaustoimet muuttavat tilajärjestelyjä tai julkisivuja)

   Kustannusarvio

5.   Selvitys rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta

Hakemuksessa voidaan viitata aiempien avustushakemusten yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin.
Kohdan 1. mukaiset asiakirjat on kuitenkin aina liitettävä hakemukseen.


