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Yhteisön Y-tunnus tai yksityishenkilön
henkilötunnus

Kotipaikka
Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

www-osoite
Sähköposti
Hankkeen vastuuhenkilö

Syntymäaika

Sähköposti

Puhelinnumero

AVUSTUKSEN TIEDOT
Hankkeelle myönnettiin seuraava avustus (valitse yksi):
Lähikulttuuriavustus
Taideharrastamisen avustus
Kehittämisavustus
Hankkeen nimi

Avustuksen myöntämisvuosi

Myönnetty avustus euroissa. Huom! Hankkeen toteutunut budjetti tulee toimittaa selvityksen yhteydessä erillisenä liitteenä.
Hanke alkoi (pvm)

Hanke päättyi (pvm)

Asiakkaiden tai yleisön määrä

Alue/alueet, missä hanke toteutettiin (voi valita useita)
Suur-Espoonlahti

Suur-Kauklahti

Suur-Leppävaara

Suur-Tapiola

Vanha-Espoo

Pohjois-Espoo

Suur-Matinkylä
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HANKKEEN TOTEUTUS
Kerro lyhyesti, miten hanke toteutettiin. Arvioi toteutumista suhteessa hakemuksessa esitettyyn hankesuunnitelmaan.
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Arvioi hakemuksessa esitettyjen tavoitteiden toteutumista:
Tavoite 1

Tavoite 2

Tavoite 3

Toteutettiinko hanke yhteistyössä jonkun tahon kanssa?
Kyllä
Ei
Jos kyllä, kirjaa yhteistyökumppanit ja kerro lyhyesti, mitä yhteistyö piti sisällään. Arvioi myös tehtyä yhteistyötä.

Jos hankkeen tavoitteena oli taiteen alan kehittäminen, kerro lyhyesti, kuinka tämä toteutui.
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Millä tavoin hankkeesta viestittiin? Listaa myös viestinnässä käytetyt kanavat.

Osallistuiko asiakkaat tai yleisö hankkeen suunnitteluun, toteuttamiseen tai arviointiin?
Kyllä
Ei
Jos kyllä, kerro tarkemmin, kuinka osallisuus toteutui, ja millaista palautetta kohderyhmältä saatiin.

<

SELVITYKSEN LIITTEET
1 Hankkeen toteutunut budjetti, selvityksen pakollinen liite
Erittele hankkeen toteutuneet tulo- ja menoerät ja nimeä ne mahdollisimman kuvaavasti. Hankkeen toteutuneesta budjetista tulee käydä
ilmi, mihin myönnetty avustus käytettiin. Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee säilyttää
tositteet siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkastusta varten.
2 Valinnaiset liitteet
Voit liittää selvitykseen myös valinnaisia liitteitä enintään kaksi (2) kappaletta, esimerkiksi hankkeeseen liittyvän esitteen, ohjelman tai kuvia.
Huomioithan, että valinnaiset liitteet ovat lisämateriaalia eivätkä korvaa lomakkeella annettuja tietoja. Selvitys hankkeesta tulee
antaa lomakkeella.

SELVITYKSEN VAKUUDEKSI
Päivämäärä ja paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys

SELVITYKSEN TOIMITTAMINEN
Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava kulttuurin tulosyksikköön kolmen kuukauden kuluessa hankkeen/projektin päättymisestä.
Selvitys tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen kulttuuriavustukset@espoo.fi.
Postiosoite: Kulttuurin tulosyksikkö, PL 30, 02070 ESPOON KAUPUNKI
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