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HANKELAINAN MYÖNTÄMINEN / TOIVAKAN-JOUTSAN 4H -YHDISTYS
Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry anoo hakemuksellaan 5000 €
hankelainaa Joutsan kunnalta Mahdollisuuksia ja massia -hankkeen
välirahoitukseen.
Hankkeen kuvaus

Mahdollisuuksia ja massia -hanke aktivoi nuoria yrittäjyyteen ja sen
tavoitteena on saada nuoret ymmärtämään ja löytämään oman kotiseudun
yritysmahdollisuuksia.Hankkeen kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset,
kuitenkin pääasiassa 7-28 vuotiaat lapset ja nuoret Toivakan ja Joutsan
kuntien alueella. Hankkeella kokeillaan uusia toimintamuotoja, joissa
hyödynnetään paikallisia nähtävyyksia ja kohteita sekä toiminnon
jatkuvuutta pyritään parantaman nuorten 4H-yrittäjyyden kautta. Hanke luo
osallistujille sosiaalista toimintaa sekä kannustaa ja aktivoi yrittäjyyteen.
Hankkeella pyritään luomaan myös uusia verkostoja paikallisten
toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusaika

1.3.2020 - 31.12.2021

Hankkeen hyväksytty
kustannusarvio

38 969,60 €

Myönnetty tuki
EU ja valtio

19212,02 €

Päätös

Laina-anomukseen perustuen myönnän Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys
ry:lle 5000 € hankelainaa Mahdollisuuksia ja massia -hankkeen
välirahoitukseen Joutsan kunnanvaltuuston hyväksymillä lainaehdoilla.

Perustelu

Kunnanvaltuuston 16.12.2002 § 52 tekemällä päätöksellä kunta voi myöntää välirahoitusta hankkeelle 50 % hankkeen rahoitusavustuksesta
kuitenkin enintään 20 000 €. Laina on korotonta, mutta toimitusmaksua
peritään 0,5 % lainan määrästä, kuitenin vähintään 30 €. Laina
myönnetään saadun ELY-keskuksen rahoituspäätöksen perusteella.

Päiväys ja allekirjoitus

Joutsassa 4.1.2021

Harri Nissinen
Kunnanjohtaja
Länsitie 5, 19650 Joutsa
Puh. +358 5065 435
Tiedoksianto

Tämä päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle ____.1.2021.

Nähtävilläolo

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla ____.1.2021
alkaen nähtävilläoloajan (7+14 pv).
Jakelu
Toivakan-Joutsan 4H yhdistys ry
Talousosasto
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Oikaisuvaatimus- ja hakemusosoitusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle
kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus viranhaltijapäätöksestä on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on
merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite
ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai
alkuperäisenä sekä asiakirjat, joihin vedotaan.
Oikaisuvaatimus osoitetaan:
Joutsan kunnanhallitus
PL 20, Länsitie 5
19651 JOUTSA

