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Nuorten näköistä toimintaa -teemahanke
Ohje teemahankkeen kehittämistoimenpiteen hakemiseen

Hanke-esittely:
Leader Tunturi-Lappi ry haluaa osaltaan olla mukana nuorille suunnatun toiminnan kehittämisessä. Tämän johdosta yhdistys on päättänyt toteuttaa kehittämisteemahankkeen. Hankkeen avulla halutaan
luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseen. Tarkoituksena on
myös aktivoida nuoria ja tarjota mahdollisuuksia heidän ideoidensa toteuttamiseen. Nuorille halutaan
tarjota mahdollisimman tasavertaiset osallistumismahdollisuudet sekä edellytykset tehdä, harrastaa ja
viettää aikaa yhdessä. Hankkeen avulla tähdätään yhteishengen vahvistumiseen, verkostoitumiseen ja
yksinäisyyden vähenemiseen.
Teemahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa etenkin pienten toimijoiden, nuoriin kohdistu-vien yleishyödyllisien kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen. Perinteinen Leader-tuki on pienimmillään 5 000 euroa, mutta teemahanke mahdollistaa myös tätä pienempien hankkeiden toteuttamisen. Tämä puolestaan
mahdollistaa myös pienten toimijoiden osallistumisen.
Tämän teemahankkeen alatoimenpiteiden tulee liittyä nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseen. Toimenpiteet 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. Alatoimenpiteet voivat liittyä myös esimerkiksi paikkakunnan harrastusmahdollisuuksien ja nuorisotilojen kehittämiseen sekä retkien, koulutuksien
ja nuorisotapahtumien, kuten harrastekurssien ja pelitapahtumien järjestämiseen. Teemahankkeen tarkoituksena on lisätä nuorten innokkuutta omaehtoista kehittämistä kohtaan. Kyseessä on yleishyödyllinen kehittämisteemahanke, joten toimenpiteiden tulee olla kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.
Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakijoina voivat olla yksityisoikeudelliset toimijat, kuten yhdistykset,
seurat ja järjestöt sekä tietyin edellytyksin julkisoikeudelliset toimijat, kuten kuntien ja seurakuntien nuorisotoimet. Teemahankkeesta voi hakea 500 – 5 000 euron kustannusarvion suuruisia toimenpiteitä.
Teemahankkeen alatoimenpiteinä olevien yleishyödyllisten kehittämishankkeiden tukitaso on 80 %. Lopun 20 % on hakijan rahoitettava omalla yksityisellä rahoituksella. Talkootyöllä voi korvata yksityistä
rahoitusta jopa 100 %, riippuen hankkeen luonteesta.
Teemahankkeen hakuaika on 25.3.–6.5.2019. Alatoimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.7.2020
mennessä.
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Teemahanke:
Tämän teemahankkeen alatoimenpiteiden tulee liittyä nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseen. Teemahankkeella yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat toteuttaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita,
jotka palvelevat ensisijaisesti alueen nuoria, mutta myös muita asukkaita sekä mahdollisesti myös matkailijoita.
Hakija:
Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakijoina voivat olla yksityisoikeudelliset toimijat, kuten yhdistykset,
seurat ja järjestöt sekä tietyin edellytyksin julkisoikeudelliset toimijat, kuten kuntien ja seurakuntien nuorisotoimet. Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja kaikille avointa.
Teemahankkeeseen tavoitellaan 10 alatoimenpiteen toteuttajaa, budjetin salliessa mukaan voidaan pisteytyksen perusteella ottaa useampi toimija. Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat
toivottavia, aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan rajata pois.
Yleishyödyllisyys:
Koska kyse on yleishyödyllisestä kehittämishankkeesta, tulee hankkeiden toimenpiteiden olla kaikkien
vapaasti hyödynnettävissä.
Hankkeen koko:
Nuorten näköistä toimintaa -teemahankkeesta haettavan kehittämistoimen kustannusarvion tulee olla
500 – 5 000 euron suuruinen.
Arvonlisävero:
Mikäli hakija saa arvonlisäveron palautuksena takaisin, hakee hakija toimenpiteen ilman arvonlisäveroa.
Mikäli palautusta ei saa, voidaan arvonlisävero sisällyttää hankkeen kuluihin.
Leader-rahoitus:
Alatoimenpiteille myönnetään 80 %:n Leader-tuki. Hakijan yksityistä rahoitusosuutta tulee näin olla 20
% kokonaisrahoituksesta. Yksityinen rahoitus voi olla rahaa, vastikkeetonta työtä eli ns. talkootyötä tai
sekoitus molempia, riippuen toimenpiteiden luonteesta. Leader-tuki maksetaan hakijalle aina jälkikäteen
kuitteja vastaan. Hakijan tulee siis maksaa kulut ensin itse. Maksua haetaan kootusti hankepäätöksen
jälkeen tulevien ohjeiden mukaisesti.
Vastikkeeton työ eli talkootyö:
Hakemusvaiheessa hakija tekee suunnitelman vastikkeettomasta työstä. Henkilötyötunnin arvo on 15
€/h. Konetyön (traktori tai vastaava) arvo on 30 €/h. Tällöin voi laskea traktori + kuljettaja = 45 €/h.
Alaikäraja vastikkeettoman työn kerryttämiselle on 15 vuotta.
Muutokset:
Teemahankkeen toimenpiteille ei voi hakea muutoksia sen jälkeen, kun hakemus
on otettu käsiteltäväksi.
Ennakko:
Teemahankkeen toimenpiteille ei voi hakea ennakkomaksua.
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Hakuaika:
Teemahankkeen hakuaika alkaa 25.3.2019 ja päättyy 6.5.2019 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei
oteta huomioon.
Hankkeen toteutusaika:
Toimenpiteen voi käynnistää omalla riskillä sen jälkeen, kun on saanut Leader Tunturi-Lappi ry:ltä luvan.
Hankkeen toimenpiteiden on oltava toteutettuna 31.7.2020 mennessä.
Paperihakemus:
Toimenpiteitä haetaan paperihakemuksella. Hakemuslomake liitteineen toimitetaan paperisena Leader
Tunturi-Lappi ry:lle osoitteeseen
Leader Tunturi-Lappi ry
Isopalontie 2
95900 KOLARI
Hankkeen kustannukset:
Tukikelpoisia kustannuksia ovat palkkiot, ostopalvelut, matkakulut, vuokrat, ilmoituskulut sekä materiaali- ja muut kustannukset. Tukea ei myönnetä palkkoihin, investointeihin (koneet, laitteet, kalusto ja
rakentaminen) tai hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin.
Maksua haetaan todellisten kustannusten perusteella, kaikista hankinnoista tulee olla esittää tositteet.
Allekirjoittajat:
Hakemuksen allekirjoittavat organisaation sääntöjen mukaiset nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt.
Teemahankkeen valintakriteerit:
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus valitsee rahoitettavat alatoimenpiteet teemahankkeen valintakriteereiden mukaan. Liitteenä valintakriteerit.
Hakuprosessin eteneminen:
Hakija jättää määräajassa paperisen hakemuksen Leader Tunturi-Lappi ry:lle.
Hakijalta pyydetään tarvittaessa lisäselvitykset huhti-toukokuun aikana. Mikäli hakijalta ei saada vastauksia lisäselvityspyyntöön määräajassa, voidaan hakemus hylätä.
LTL ry:n hallitus käsittelee kaikki Nuorten näköistä toimintaa -teemahankkeeseen määräajassa saapuneet hakemukset. Hakemuksia voi olla kymmeniä. Saapuneet hakemukset ja niiden toimenpiteet pisteytetään Leader Tunturi-Lappi ry:n hallituksen asettamien valintakriteerien mukaisesti.
Hallitus valitsee rahoitukseen etenevät toimenpiteet ja Leader Tunturi-Lappi ry tekee näiden toimijoiden
kanssa tuensiirtosopimukset sekä muut tarvittavat sopimukset. Tämän jälkeen Leader Tunturi-Lappi ry
antaa hankkeille luvan aloittaa toimenpiteensä omalla riskillä.
LTL ry vie hallituksen hyväksymät toimenpiteet ja niiden hakemukset Hyrrä-järjestelmään ja Lapin ELYkeskus tekee hankkeelle rahoituspäätöksen. Valittujen alahankkeiden tulee noudattaa tarkasti hankesuunnitelmaa sekä hankelainsäädäntöä.
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Arvio hankkeen aikataulusta:
Hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet toukokuun 2019 loppuun mennessä. Virallinen hankepäätös saadaan Lapin ELY-keskukselta. Valittujen hakijoiden kanssa käydään tämän jälkeen aloituspalaverit. Samaan aloituspalaveriin kutsutaan useita hakijoita kerralla.
Lisätietoja ensisijaisesti:
Salla Saariniemi
Projektikoordinaattori
p. 0400 225 156
Myös:
Nina-Maria Möykkynen
Toiminnanjohtaja
p. 040 579 0639

Jaana Hangasvaara
Hankesihteeri
p. 0400 628 183

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tunturileader.fi.

Tarvittavat paperit:
Teemahankkeen alatoimenpidettä haetaan
- 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
-

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