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SOPIMUPALOKUNTIEN PIENAVUSTUSHANKKEET (ALLE 12 500 €)
Hakukirjeen hyväksyminen seuraavalle vuodelle
- hakukirje päivitetään ja hyväksytään rahaston hallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa
- avustusta voidaan myöntää sopimuspalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus
Hausta tiedottaminen
- hakukirje lisätään rahaston www-sivuille
Sopimuspalokunta valmistelee avustushakemuksen ja hankkii pelastuslaitoksen lausunnon
- avustusta haetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella vuoden kuluessa hankinnan maksamisesta.
- hakija täyttää hakemuslomakkeen ohjeiden mukaisesti (ks. täyttöohjeet www.psr.fi/pienavustukset )
- hakija liittää hakemukseen pakolliset liitteet (kopiot laskuista ja tositteet maksusuorituksista)
- sopimuspalokuntien tulee pyytää varuste- ja kalustohankintoihin sekä pienrakennushankkeita koskeviin
hakemuksiinsa oman alueensa pelastuslaitoksen lausunto
- ajoneuvorekisteriotteesta toimitetaan rahastoon vain kopio
- avustushakemus liitteineen sekä pelastuslaitoksen lausunto toimitetaan rahaston virkasähköpostiin tai postitse rahastoon
- samasta hankintakokonaisuudesta laaditaan vain yksi hakemus ja tarvittaessa hankintaerittelyä jatketaan lisälomakkeella.
Hakemuksen käsittely Palosuojelurahastossa
- sähköisesti ja postitse tulleet hakemukset viedään kirjaamossa Acta-palveluun (Hankkeen avaus)
- esittelijä tarkastaa saapuneen pienavustushakemuksen sekä vaaditut liitteet
- jos hakemuksessa havaitaan puutteita, esittelijä pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan
- mahdollinen täydennys huomioidaan päätösesityksen valmistelussa
Päätösesityksen valmistelu rahastossa
- esittelijä valmistelee päätösesityksen
- päätösesitys viedään Palosuojelurahaston hallituksen tulevaan kokoukseen päätettäväksi
Avustuspäätösesityksen käsittely hallituksen kokouksessa
- päätös voi olla myönteinen, tietyltä osin kielteinen tai kokonaisuudessaan kielteinen
- hallituksen päätös lähetetään kokouksen jälkeen tiedoksi hakijalle ja alueen pelastuslaitokselle
Oikaisupyyntö
- Palosuojelurahaston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
- päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista; oikaisuvaatimus tehdään Palosuojelurahaston hallitukselle
- oikaisuvaatimukseen annetusta rahaston hallituksen päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen
Avustuksen maksaminen
- esittelijä pyytää avaamaan projektikoodit kokouksessa hyväksytyistä pienavustuksista
- palvelukeskus avaa projektikoodit
- maksatuspyyntö tehdään ACTA:ssa (asianhallintajärjestelmä)
- esittelijä lähettää maksatuspyynnön Rondokierrossa palvelukeskukseen
- palvelukeskus lähettää maksatuspyynnön esittelijälle asiatarkastukseen
- asiatarkastaja lähettää maksatuspyynnön hyväksyttäväksi menojen hyväksyjälle
- palvelukeskus maksaa avustuksen maksatuspyyntöön merkittynä eräpäivänä
Avustuksen käytön valvonta
Palosuojelurahasto valvoo avustuksen käyttöä ja tekee mm. pistokäyntejä avustuskohteisiin osana avustuskäytäntöjen valvontaprosessia
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