Nuorten näköistä toimintaa
Kehittämisteemahanke
Hakuaika 25.3.-6.5.2019

Yleistä Leader-toimintaryhmästä
• Suomessa yhteensä 54 Leader-toimintaryhmää
• Leader Tunturi-Lapin alueeseen kuuluvat Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio
• Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta
• Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet sekä yritystuet

• Toiminta seuraa EU:n ohjelmakausia, nykyinen 2014-2020
• Rahoitus koostuu EU-, valtio- ja kuntaosuuksista

• Henkilökunta koostuu toiminnanjohtajasta ja hankesihteeristä sekä
hanketyöntekijöistä (3 kpl)
• Hallituksen pj Asta Hakso
• Toimisto Kolarissa hanketalolla

Yleistä Leader-toimintaryhmästä
Enontekiö

Kunta
Birgitta Eira
Helinä Hautamäki (vara)

Kittilä

Kunta
Pekka Rajala (vpj)
Marita Toivanen (vara)

Kolari

Kunta
Asta Hakso (pj)
Eeva-Liisa Lompolojärvi (vara)

Muonio

Kunta
Manu Friman
Juha Niemelä (vara)

Yhdistys/Yritys
Saara Pudas
N/A

Maaseutu
Marika Isokääntä
Hannele Kumpulainen (vara)

Yhdistys/Yritys
Leena Neitiniemi-Upola
Juhani Alatörmänen (vara)

Maaseutu
Sanna Kuusela
Heidi Nikumaa (vara)

Yhdistys/Yritys
Pertti Unga
Hanna Ylipiessa(vara)

Maaseutu
Jyrki Vaattovaara
N/A

Yhdistys/Yritys
Minna Hyöky
Ulla Kangosjärvi (vara)

Maaseutu
Ulla Sieppi
Nina Stepanoff (vara)

Yleistä teemahankkeesta
• Mahdollistaa normaalia Leader-hanketta pienempien yleishyödyllisten kehittämistoimien tai investointien toteuttamisen.
• Tunturi-Lappi ry:n hallitus päättää teemahankkeelle yhteisen, strategiaan pohjautuvan teeman, jonka
ympärille yksityis- tai julkisoikeudelliset toimijat voivat suunnitella omia hankkeitaan.
• Hakijana voivat olla yleishyödylliset tahot (yhdistykset, seurat, järjestöt ja säätiöt tai julkiset tahot)
• Pieniä yleishyödyllisiä investointi- tai kehittämishankkeita, jotka palvelevat alueen toimijoita, asukkaita, sekä
mahdollisesti myös matkailijoita.

• Haettavan toiminnan tulee olla vapaasti kaikkien käytettävissä.
• Teemahankkeille asetetaan rajattu hakuaika, jonka aikana hakemus on jätettävä.
• Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus pisteyttää hakemukset ja valitsee rahoitukseen hyväksyttävät
alatoimenpiteet teemahankkeelle varatun budjetin puitteissa.

Nuorten näköistä toimintaa
• Teemana nuoret ja nuorten vapaa-ajan toimintaan liittyvien kehittämistoimenpiteiden avustaminen
• Teemahankkeen alatoimenpiteiden tulee liittyä nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseen
• Alatoimenpiteet voivat sisältää esimerkiksi:
• Opinto-, tutustumis- ja harrastusmatkoja (myös valtakunnan rajat ylittävät tutustumismatkat ovat
mahdollisia), joiden avulla nuoret löytävät esimerkkejä ja oivalluksia omaan toimintaan sekä saavat
mahdollisuuden verkostoitua.
• Paikkakunnan harrastusmahdollisuuksien ja nuorisotilojen kehittämistä,
• Retkien, koulutuksien ja nuorisotapahtumien, kuten harrastekurssien ja pelitapahtumien järjestämisen
• HUOM! Pelkkien virkistysmatkojen järjestäminen ei ole mahdollista.

• Tavoitteena myös aktivoida nuoria ja tarjota mahdollisuuksia heidän itse suunnittelemiensa ideoiden
toteuttamiseen
• Hankkeiden toimenpiteiden tulee olla kaikkien vapaasti hyödynnettävissä

Hankkeen koko
• Hankkeen kustannusarvion tulee olla 500 – 5 000 €
• Hankkeen rahoitus:
• Leader-rahoitusta myönnetään enintään 80 %
• Yksityisen rahoituksen tarve on 20 %
• Yksityinen raha voi olla rahan lisäksi myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä hankkeen toimenpiteistä riippuen

• Tukea myönnetään siis 400 – 4 000 €, kustannusarviosta riippuen

• Leader-rahoitus tulee aina jälkikäteen kuitteja vastaan eikä rahoitusennakkoa myönnetä
• Hakijalla tulee siis olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut

• Maksua haetaan teemahankkeessa kootusti

Tukikelpoiset kustannukset
• Tukea myönnetään kehittämistoimenpiteisiin!
• Hankkeen tukikelpoisia kustannuksia ovat:
•
•
•
•
•

Palkkiot
Ostopalvelut
Matkakulut
Vuokrat
Ilmoituskulut sekä materiaali- ja muut kustannukset

• Tukea ei myönnetä:
• Palkkoihin
• Investointeihin (koneet, laitteet, kalusto ja rakentaminen)
• Hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin

Kuka voi hakea?
• Yksityisoikeudelliset toimijat, kuten
• Yhdistykset
• Seurat
• Järjestöt

• Julkisoikeudelliset toimijat tietyin edellytyksin
• kuntien ja seurakuntien nuorisotoimet

• Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja kaikille avointa
• Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat toivottavia, aiemmin
tukea hakeneita ei kuitenkaan rajata pois
• Yksityishenkilöt eivät voi olla hakijana!

Miten haetaan?
• Hakuaika on 25.3.-6.5.2019, klo 15:00 asti
• Ole ajoissa, myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida!
• Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.7.2020 mennessä

• Paperinen hakulomake, joka toimitetaan liitteineen Leader Tunturi-Lappi ry:n
toimistolle määräaikaan mennessä
• Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus valitsee rahoitettavat alatoimenpiteet
teemahankkeen valintakriteereiden mukaan

• Teemahankkeeseen tavoitellaan 10 alatoimenpiteen toteuttajaa; budjetin
salliessa mukaan voidaan pisteytyksen perusteella ottaa useampi toimija

Hakemuksen teko
•
•
•
•
•
•

Tutustukaa teemahankkeen valintakriteereihin
Tehkää hankesuunnitelma huolellisesti
Selvittäkää kustannukset ja laatikaa sen mukaan kustannusarvio
Kerätkää tarvittavat liitteet (ks. seuraava dia)
Toimittakaa hakemus liitteineen Leaderin toimistolle
Mitä valmiimpi hakemus, sen nopeampaa hankkeen käsittely on!

• Olkaa yhteydessä, mikäli tulee kysyttävää!

https://leadertunturilappi.fi/nuorten-nakoista-toimintaa

Hakulomake ja liitteet
• Hakemuslomake 3325A
• Hakemuksen liitteet, kaikilta hakijoilta:
•
•
•
•
•

selvitys taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)
tarvittavat luvat ja ilmoitukset / sopimukset
ajantasainen yhdistysrekisteriote tai muu selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
yhteisön säännöt
pöytäkirjanote tai muu päätös, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on
päätetty

• Indikaattorilomake 3306DInd
• Arvio vastikkeettomasta työstä, lomake 3306F (mikäli rahoitussuunnitelma sisältää
talkootyötä)

Hankkeen toteuttaminen
• Leader Tunturi-Lappi ry tekee alatoimenpiteiden toteuttajien kanssa
tuensiirtosopimukset
• Alatoimenpiteen toteuttamisen voi käynnistää omalla riskillään vasta sen jälkeen,
kun hakija on saanut LTL ry:ltä erillisen ilmoituksen hankkeen vireilletulosta
• Virallinen hankepäätös saadaan Lapin ELY-keskukselta, jonka jälkeen valittujen
hakijoiden kanssa käydään aloituspalaverit
• Alatoimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.7.2020 mennessä
• Valittujen alahankkeiden tulee noudattaa tarkasti hankesuunnitelmaa sekä
hankelainsäädäntöä

Yhteystiedot
• Hakemukset liitteineen toimitetaan
postitse osoitteeseen:
Leader Tunturi-Lappi ry
Virastotalo
Isopalontie 2
95900 Kolari
• Mikäli tuo hakemuksen henkilökohtaisesti,
käyntiosoite on
Hanketalo
Sairaalantie 8 B
95900 Kolari

• Lisätietoja voi kysyä:
• Salla Saariniemi, projektikoordinaattori
(p. 0400 225 156)
• Nina-Maria Möykkynen, toiminnanjohtaja
(p. 040 579 0639)
• Jaana Hangasvaara, hankesihteeri (p. 0400
628 183)

• Sähköpostit
etunimi.sukunimi@tunturileader.fi

KIITOS!

www.leadertunturilappi.fi

