ROJEKTI-rahoitus 2018 – säännöt ja ehdot

(Hyväksytty 28.3.2018 EKL/hallitus)

Mitä ja kenelle?




pienrahoitus nuorten toteuttamiin rojekteihin Hyrynsalmen, Kuhmon, Ristijärven, Sotkamon ja
Suomussalmen alueella
hakijan/hakijoiden oltava hakuhetkellä 12-29 v.
hakijana yksittäinen nuori tai vähintään 3 nuoren muodostama ryhmä (ei rekisteröityjä toimijoita tai
yrittäjiä)
- vähintään yhden hakijan asuttava alueella
- vähintään yhden hakijan oltava hakuhetkellä 18-vuotias (oikeustoimikelpoinen) tai jonkun täysiikäisen otettava vastuu rahoituksen hakemisesta ja käytöstä

Mihin ja miten paljon?








hakijan/hakijoiden itse suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaan
ei voittoa tuottaviin/tavoitteleviin rojekteihin
o mikäli rojektista syntyy tuottoja (esim. lipputuloja), on ne käytettävä yleishyödylliseen /
hyväntekeväisyystarkoitukseen ja käyttö kuvattava hakemuksessa. Käyttö voi olla esim. toiminnan
jatkaminen rojektissa toteutetulla/kehitellyllä tavalla, lahjoitus urheiluseuratoimintaan tms.
yleishyödyllinen kohde. Mikäli mahdollinen tuotto käytetään vain pienen/rajatun joukon
hyödyksi, ei rahoitusta myönnetä.
nuoren/nuorten harjoitusyritystoimintaan, jossa rakennetaan itselle esim. kesätyöpaikka
konkreettiseen ja toteutettavissa olevaan toimintaan ja siihen liittyviin kustannuksiin (esim.
viestintä/markkinointi, tarvikkeet/materiaalit, palveluostot, tila-/laitevuokrakulut jne.)
- tapahtumien tekemiseen
- viihtyisyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen
- harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksien parantamiseen
- nuorten työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseen
tuen määrä 100 – 1 000 €
- tarpeellisiin, kohtuullisiin ja perusteltuihin kustannuksiin
- yli 500 €:n (sis. alv) toimenpiteistä ylityksen osalta rahoitus 50% (eli esim. 750 €:n kustannusarviolla
rahoitus 500 + 125 = 625 €)
- nuorten omaan harjoitusyritystoimintaan (esim. 4H-yritystyyppiset toimenpiteet) rahoitus lasketaan
max. 75% hyväksyttävistä kustannuksista (eli esim. 750 €:n kustannusarviolla rahoitus
750*0,75=562,50 €, josta tuki 500 + 31,25 = 531,25 €)
- investointien osalta käyttöiältään alle 3v. ja alle 850 €:n (sis. alv) pienhankintoihin. Investointien
säilytyksestä, käytöstä ja ylläpidosta annettava selvitys hakemuksen yhteydessä.
 nuorten harjoitusyritystoiminnan osalta ei myönnetä rahoitusta investointeihin

Rahoitusehdot


rahoitusta voi hakea ns. jatkuvalla haulla
o EKL vahvistaa erilliset hakemusten jättöajat (alustavasti 3-4 kpl/2018), joihin mennessä saapuneet
hakemukset otetaan käsittelyyn seuraavassa hallituksen kokouksessa Rojekti-ryhmän esitysten
mukaisesti
o jättö- ja kokousajat sekä Rojekti-ryhmän kokoonpano julkaistaan EKL:n nettisivuilla
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v. 2018 myöntövaltuus yhteensä 15 000 €, jota käytetään sitä mukaa, kun hakemuksia käsitellään
rahoitettavien rojektien tulee täyttää rahoituksen säännöt ja ehdot
rahoitettavan rojektin saatava Kyllä -kanta vähintään kuudesta valintakriteeristä. Hakemukset arvioidaan
Rojekti-ryhmässä yhteisesti Kyllä / Ei – arvioinnilla kriteerikohdittain, viimekädessä puheenjohtajan kanta
ratkaisee.
1. Hanke on soveltuva Rojekti-rahoituksen raameihin/reunaehtoihin
2. Hanke on realistinen ja toteutettavissa oleva
3. Hankkeen tarve on osoitettu perustellen
4. Hankkeen hyödyt/tulokset/vaikutukset kohdistuvat paikallisiin ihmisiin/toimijoihin
5. Hanke sisältää hakijalle ja/tai paikkakunnalle uusia ideoita, innovaatioita, toimintoja tai
menettelytapoja
6. Hanke huomioi kestävän kehityksen periaatteet tai edistää niiden toteutumista
7. Hanke sisältää/luo yhteistyötä eri toimijoiden välillä/välille
8. Hankkeen tuloksena syntyy jatkuvaa toimintaa
rahoitusta ei myönnetä jo aloitetuille (aloitettu ennen vireilletulokelpoisen hakemuksen toimittamista
EKL:lle) toimenpiteille eikä jo olemassa olevaan toimintaan. Hakija vastaa ennen rahoituspäätöstä
aloitetuista toimenpiteistä.
rahoitusta ei myönnetä
- hakijoiden omiin palkkoihin tai palkkioihin
- hakijoiden omiin matkakustannuksiin, päivärahoihin tai majoitukseen
- voittoa tavoitteleviin toimenpiteisiin (pl. nuorten harjoitusyritystoiminta)
rojekti on toteutettava viimeistään 3 kk:n kuluessa tukipäätöksen päiväyksestä
rahoitus on käytettävä hankesuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin, toimintaan ja kustannuksiin,
jotka vahvistettu tukipäätöksessä
o mahdollisista muutoksista on ilmoitettava etukäteen/viipymättä EKL:lle ja ne tulee hyväksyttää
aina erikseen
80 % myönnetystä rahoituksesta maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle vastuuhenkilön tilille myönteisen
rahoituspäätöksen jälkeen (2 viikon kuluessa). Loput 20 % maksetaan rojektin toteutuksen jälkeen, kun
hakija on toimittanut EKL:lle hyväksytyn loppuraportin ja vaadittavat maksatusasiakirjat.
o mikäli rojekti toteutetaan hyväksytystä suunnitelmasta poiketen, vastaa hakija ko. kustannuksista
itse
o mikäli rojektin kustannusarvio ylittyy, hakija vastaa ylittyvistä kustannuksista itse (myönnettyä
rahoitusta ei voida suurentaa jälkikäteen)
o mikäli rojekti toteutuu kustannusarviota pienempänä tai sitä ei toteuteta lainkaan, sitoutuu hakija
palauttamaan mahdollisesti liikaa maksetun rahoituksen viipymättä takaisin EKL:lle
rojektista on tuotettava kirjallinen loppuraportti + kuvamateriaalia
1. mitä tehtiin
2. mikä meni hyvin
 myös: millaista palautetta rojekti ja sen toteutus sai kohderyhmältä ja yhteistyötahoilta
3. missä asioissa on parannettavaa
4. kolme keskeisintä oppia Rojektista
5. miten Rojekti jatkuu
6. mitä seuraavaksi
Myös videot yms. materiaalit erittäin suotavia sekä lehtijutut yms. liitteeksi
tositteet (laskut tarvittavine liitteineen) ja maksukuitit (eli maksatusasiakirjat) toimitettava raportoinnin
yhteydessä, viimeistään kuukauden kuluessa toteutusajan päättymisestä. Määräajan noudattamatta
jättäminen voi johtaa myönnetyn/maksetun rahoituksen takaisinperintään.
EKL pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä saapuneet hakemukset sekä tehdä tarvittaessa
muutoksia rahoituksen sääntöihin tai ehtoihin.
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EKL:lla ja toiminta-alueen kunnilla on käyttöoikeus hakijoiden toimittamiin/tuottamiin materiaaleihin
markkinointi-/viestintä-/tiedotus- ja raportointitarkoituksissa.

Hakeminen ja päätöksenteko



vähintään vastuuhenkilön allekirjoittama hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen
toimisto@kainuuleader.fi (myös allekirjoitettu hakemus skannataan sähköpostin liitteeksi)
hakemuksen käsittelee ja rahoitettavat toimenpiteet valitsee (sekä määrää rahoituksen suuruuden)
nuorista koostuva Rojekti-ryhmä
- yksi jäsen jokaisesta toiminta-alueen kunnasta
- Rojekti-ryhmän tekemät rahoitusesitykset käsittelee ja lopullisen päätöksen myönnettävästä
rahoituksesta tekee EKL:n hallitus

Elävä Kainuu LEADER ry
Kangaskatu 14 C 21 D, 88600 SOTKAMO
www.kainuuleader.fi
toimisto@kainuuleader.fi

