SOPIMUS

Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä.

SOPIMUS SUOMI 100 -AVUSTUKSEN EDELLEENKANAVOIMISESTA,
KÄYTTÄMISESTÄ, KÄYTÖN VALVONNASTA JA MUISTA EHDOISTA
1. Sopimusosapuolet (nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilö)
Oulun kaupunki, Torikatu 10 A, 90100 Oulu, Y-tunnus 0187690-1
Yhteyshenkilö Samu Forsblom (044 703 7558)
ja
…………………………………...
2. Sopimuksen kohde
Oulun kaupungin myöntämä avustus Suomi 100 -hankkeen toteuttamiseen,
joka on kuvattu yksityiskohtaisesti (myös budjetti) sopimuksen liitteessä 1.
Oulun kaupunki myöntää avustuksen valtioneuvoston kanslian Oulun kaupungille myöntämästä valtionavustuksesta, joka on tarkoitettu kanavoitavaksi
edelleen valtionavustuslain (688/2001) 7 § :n 2 momentin nojalla Suomi 100
–ohjelmahankkeitten toteuttamiseen.
3. Avustuksen saaja
……………………………….
4. Hankkeen nimi, toteutusaika ja paikkakunta
……………………………………
5. Avustuksen määrä
Avustuksen määrä yhteensä …………… euroa.

6. Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja
6.1. Käyttötarkoitus ja avustuksen saajan velvollisuudet
Avustuksen saaja sitoutuu käyttämään avustuksen Suomi 100 -ohjelmaan hyväksyttyyn Suomi 100 -hankkeen toteuttamiseen hakemuksen liitteenä olevan hankesuunnitelman ja talousarvion mukaisesti vuosina 2016–2017 tämän
sopimuksen mukaisin ehdoin ja rajoituksin.
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Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan Suomi 100 -ohjelmasopimuksen
ehtoja, jotka saaja on hyväksynyt hakiessaan Suomi 100 -ohjelmaan.
Avustuksen saaja sitoutuu ilmoittamaan Oulun kaupungille hankkeensa toteutukseen liittyvät tiedot (markkinointinimi, paikka, ajankohta, tekijät, lyhyt
sisällönkuvaus) viestintää ja markkinointia varten sekä ja noudattamaan Oulun kaupungin täydentäviä ohjeita hankkeen viestinnästä.
Avustusta saa käyttää ainoastaan tässä sopimuksessa mainittuun kohteeseen.
Jos hankkeen rahoituksessa, päävastuutahossa, toteutusajassa, käyttötarkoituksessa tai muussa hankkeen hyväksyttyyn käyttöön liittyvässä asiassa tapahtuu muutoksia, on niistä viipymättä ilmoitettava Oulun kaupungille.
Avustusta saavan tahon tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon
mahdollinen velvollisuutensa noudattaa voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista 348/2007).
Avustuksensaaja on itse täysin vastuussa vaikeuksista, vaateista ja muista seuraamuksista, jotka mahdollisesti aiheutuvat avustusvarojen käytöstä.
6. 2. Immateriaalioikeudet
Valtioneuvoston kanslia voi käyttää valtionavustusvaroin tuetussa toiminnassa
syntyneitä tuloksia/materiaalia tiedotustoiminnassaan sekä asettaa tuloksia/materiaalia nähtäväksi julkisesti valitsemallaan tavalla, esimerkiksi valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla tai valtioneuvoston kanslian julkaisuissa.
6.3. Maksatus
Avustus maksetaan yhdessä erässä. Avustus maksetaan kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
6.4. Loppuraportti
Saaja sitoutuu toimittamaan loppuraportin avustuksen käytöstä Oulun kaupungille kahden (2) kuukauden sisällä viimeisestä tapahtumasta/toiminnasta,
jota tuen avulla on toteutettu, kuitenkin viimeistään 30.11.2017.
Loppuraportissa tulee kuvata hankkeen toiminnallinen ja talouden toteutuminen ja liittää erikseen pyydettäessä hankkeen kirjanpidon kustannuspaikkaraportti ja tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä.
Tositteet on säilytettävä tallessa 10 vuotta hankkeen päätyttyä.
Loppuraporttipohja löytyy osoitteesta www.ouka.fi/suomi100.
6.5. Avustuksen käytön valvonta
Sen lisäksi mitä valtionavustuslain 16 §:ssä säädetään valtionapuviranomaisen
(valtioneuvoston kanslia) tarkastusoikeudesta Oulun kaupungilla on oikeus
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saada avustuksen saajalta valtionavustuksen käyttöä koskevat tarvittavat seurantatiedot.
Avustuksen saaja sitoutuu antamaan korvauksetta kaikki seurannan kannalta
tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muun aineiston valtioneuvoston kanslialle, valtuutetulle tarkastajalle tai Oulun kaupungille.
Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja tilintarkastajalla on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. Aineisto palautetaan viipymättä, kun sitä ei enää tarvita tarkastuksen suorittamiseksi.
Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä ja tilintarkastajalla on oikeus päästä
tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa valtionavustuksen saajan hallinnassa
tai käytössä oleviin liike-, varasto- tai muihin vastaaviin ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen käytettäviin tiloihin ja muille alueille, joiden oloilla on
merkitystä avustuksen myöntämiselle ja käytön valvonnalle.
6.6 Maksatuksen keskeyttäminen ja maksetun avustuksen palauttaminen
Avustuksen maksatus voidaan määrätä keskeytettäväksi valtionavustuslain 19
§:ssä säädetyillä perusteilla.
Avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan Oulun kaupungille viipymättä virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti saamansa avustuksen tai sen osan. Saaja
sitoutuu myös palauttamaan avustuksen tai sen osan, ellei sitä voida käyttää
tässä sopimuksessa edellytetyllä tavalla ja ehdoin siihen tarkoitukseen, johon
se on myönnetty.
Myös jos selvitystä ei toimiteta määräajassa, avustus voidaan joko kokonaan
tai osittain periä takaisin.
Muutoinkin avustuksen palauttamisen ja takaisinperinnän osalta noudatetaan
soveltuvin osin valtionavustuslain 20-23 §:ä.
6.7. Avustuksen palautus, takaisinperintä sekä korko
Jos Oulun kaupunki määrää avustuksen tai sen osan palautettavaksi tai perittäväksi takaisin, saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen tai sen osan Oulun
kaupungille sekä suorittamaan palautettavalle määrälle valtionavustuslain 24
ja 25 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti korkoa ja viivästyskorkoa.

6.8 Muut ehdot
Tämä sopimus voidaan purkaa heti toisen sopimusosapuolen olennaisesti rikottua sopimusta tai jos toimeksiantoa ei voida toteuttaa sopijaosapuolista
riippumattomista syistä.
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta.
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Aika
...........................................2017

Paikka
....................................................................

Allekirjoitukset:
Oulun kaupunki

Sopimusosapuoli

...............................................................
nimen selvennys

……………………………………
nimen selvennys

………………………………………

…………………………………...

LIITTEET:
- hankesuunnitelma tai muu yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta, sisältää
budjetin
- todistus sopimusosapuolen nimenkirjoitusoikeudesta
- Oulun kaupungin päätös edelleen kanavoitavasta valtionavustuksesta
- Suomi 100 -hankkeen päätös ohjelmaan hyväksymisestä
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