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Avustuksen kohde
Ympäristönsuojeluavustuksia voidaan myöntää kirkkonummelaisille rekisteröidyille,
yleishyödyllisiksi katsottaville, voittoa tuottamattomille yhdistyksille, joiden toiminnalla edistetään tai
toteutetaan Kirkkonummen kunnan alueella:
- ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua
- luonnon- tai kulttuuriympäristön hoitoa
- ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä
- ympäristövalistusta
- energian säästöä ja uusiutuvan energian käyttöä
- jätteiden hyötykäyttöä, kierrätystä ja jätteiden synnyn vähentämistä
- muita kunnan ympäristönsuojeluyksikön toiminnan tavoitteita
Avustuksia voidaan myöntää myös rekisteröitymättömille kirkkonummelaisille yhteisöille em.
toimintaan edellyttäen, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty
soveltuvin osin, kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Avustusta ei myönnetä
- toimintaan, johon on saatu toiminta-avustusta kunnan muulta toimielimeltä
- lakisääteisten ympäristönsuojeluvelvoitteiden täyttämiselle
- luonnolliselle henkilölle tai kiinteistöille

Avustuksen haku
Avustukset julistetaan haettavaksi vuosittain keväällä, pääsääntöisesti helmi-maaliskuun aikana.
Kuulutus julkaistaan kunnan internetsivuilla ja lisäksi hausta tiedotetaan laajasti eri medioissa.
Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka on saatavissa kunnan verkkosivuilla.
Hakemukseen liitetään:
- yhdistyksen toimintasuunnitelma ja sen vahvistama talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta
haetaan
- yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus ja allekirjoitettu tilinpäätös
- tieto yhdistyksen jäsenmäärästä toimintavuoden alkaessa
Rekisteröitymättömien yhteisöjen hakemuksissa voidaan em. liitteiden tiedot ilmoittaa
vapaamuotoisella liiteasiakirjalla. Yksilöityjen kohteiden, kuten esim. vesistökunnostus- tai
luonnonhoitokohteiden avustushakemuksiin tulee liittää arvio ilmoitetun toiminnan kustannuksista.
Hakija vastaa toiminnan mahdollisesti edellyttämien viranomaislupien ja maan- tai vesialueen
omistajan suostumusten hakemisesta ja noudattamisesta.

Jakoperusteet
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää määrärahan jakamisesta määräajassa hakemuksensa
jättäneiden hakijoiden kesken seuraavin perustein:

- määrärahaa jaetaan ensisijaisesti yksilöityihin kohteisiin
- toiminnan vaikutuksen laajuus, pitkäaikaisuus ja yleishyödyllisyys
- toiminnan laatu
- yhdistyksen jäsenmäärä kunnassa
- yksilöidyn kohteen käyttäjien määrä
- aiempina vuosina tai muilta tahoilta saatujen avustusten määrä

Maksatus ja raportointi
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille avustuspäätöksen saatua lainvoimain.
Avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ympäristönsuojeluyksikölle avustusvuotta
seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Yhdistykset voivat raportoida toimittamalla
ympäristönsuojeluyksikölle avustusvuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja yksilöityihin
kohteisiin (esim. vesistökunnostus- ja luonnonhoitokohteet) avustusta saaneet yhteisöt
toimittamalla tositteet avustuksen käytöstä.
Avustus voidaan periä takaisin, jos:
- sen käytöstä ei raportoida em. määräaikaan mennessä
- sitä on käytetty muuhun kuin haettuun tarkoitukseen
- avustuksen saaja on antanut kunnan viranomaiselle virheellisiä tietoja.

