YHTEISÖLEADER - SÄÄNNÖT
Kuka rahaa voi hakea?
 Tukea voivat hakea yhdistykset ja poikkeustapauksissa aikuisten ryhmät
 Hakijana voi olla rekisteröimätön yhdistys, jos toiminta on säännöllistä ja yleishyödyllistä
 Aikuisten ryhmä voi hakea tukea vain, jos hakijaksi ei löydy sopivaa yhdistystä.
 Aikuisten ryhmien hankkeissa on korostuttava toiminnallisuus sekä lasten ja nuorten
osallistuminen hankkeen toteutukseen. Projekteissa saa tehdä investointeja vain vähäisissä
määrissä.
 Aikuisten ryhmässä tulee olla vähintään 4 henkilöä ja ryhmällä on oltava nimetty
vastuuhenkilö
 Rahoitusta voi saada vain Päijänne-Leader ry:n jäsenet
 Vähintään yhden ryhmän jäsenen pitää olla Päijänne-Leader ry:n jäsen.
 Päijänne-Leader ryn:n jäsenmaksu on yksityisiltä henkilöiltä 10 euroa vuodessa, yhdistyksiltä
20 euroa vuodessa.
Huomaa, että
 Sama hakija voi hakea vain yhtä hanketta per haku (koskee myös ryhmän jäseniä).
 Sama hakija voi saada samantyyppiseen toimintaan tukea vain kerran.
 Puhtaasti investointihankkeita voivat hakea vain yhdistykset.
 Eri hakijat eivät voi saada tukea samaan projektiin tai projektin osa-alueisiin.
 Saman tyyppistä toimintaa tuetaan vain kerran per hakija.
 Tukea ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien
kustannuksiin.
 Projektin hyödyn tulee kohdistua Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueelle (Asikkala, Hartola,
Heinola, Padasjoki, Pertunmaa, Sysmä).
Mihin rahaa voi saada?




Projektien teema on vapaa. Se voi liittyä esimerkiksi tapahtumien tai opintoretkien järjestämiseen. Se voi
olla vaikkapa kylä- tai nuorisolehden työstämistä, yhteisten harrastevälineiden hankinta tai jokin muu
pieni yhteinen hankinta tai kunnostusprojekti.
Kaiken toiminnan ja projektien tulee olla päihteetöntä.

Paljonko rahaa voi saada?
 Tukea voi saada 100 - 500 € per projekti.
 Avustus on 100 % projektin kustannusarvion ollessa 100–200 euroa (omaa rahaa ei tarvita)
 Avustus on 90 % kustannusarvion ollessa 201- 555 euroa (oma rahaa 20–55 euroa)
 Projektin kustannusarvio voi olla myös yli 555 euroa, jolloin maksimiavustus on 500 euroa ja loput on
hakijan omaa rahoitusta.
Rahoituksen saamisessa on eduksi, jos projekti:
 on konkreettinen ja helposti toteutettavissa oleva
 aikaansaa uutta, pysyvää toimintaa
 korostaa yhdessä tekemistä myös hankkeen päätyttyä
 hyödyttää mahdollisimman monia
 Toivottavaa on, että hankkeessa tehdään yhteistyötä eri paikallistahojen, kuten järjestöjen,
kunnan, koulun ja yritysten kanssa.

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:
 palkkoihin tai päivärahoihin
 puhelinkuluihin
 ruokailu- ja kahvituskuluihin
 ostos- tai virkistysmatkoihin
 polttoainekuluihin muutoin kuin opintomatkoissa
 kurssien ja tapahtumien osallistumismaksuihin, salivuoromaksuihin ym.
 kunnan vastuulla oleviin hankintoihin
 kivi- ja maa-aineksien hankintaan
 vakiintuneeseen toimintaan
Miten rahaa haetaan?




YhteisöLeader rahoitusta voi hakea ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella
http://www.paijanne-leader.fi/rahoitus/yhteisoleader/
Hakuaika on jatkuva.
Hakemukset tulee lähettää sähköisellä lomakkeella Päijänne-Leader ry:lle viimeistään viikko ennen
hallituksen kokousta tai hakemuksen käsittely siirtyy seuraavaan hallituksen kokoukseen. Tieto
hallituksen kokousajoista löytyy Päijänne-Leader ry:n nettisivuilta (ajankohtaista -osio).

Rahan saannin ja käytön muut ehdot






Tuki on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
Jos hankkeessa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa hakuvaiheessa.
Hankinnoissa (esim. yhteiset harrastusvälineet, pienet kunnostamisprojektit) hakijan on annettava
etukäteen selvitys siitä; Missä hankintoja säilytetään? Miten niiden yhteiskäyttö onnistuu? Kuka/ketkä
vastaavat niiden kunnossapidosta?
Hakijalle toimitetaan sähköpostitse rahoituspäätös, jossa tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä.

Milloin projektin voi aloittaa?



Projektin voi aloittaa omalla riskillä heti, kun hakemus on jätetty Päijänne-Leaderin toimistoon tai hakija
on saanut kuittauksen sähköisen hakemuksen vastaanottamisesta.
Päijänne-Leaderin hallitus tekee päätökset rahoitettavista hankkeista.

Milloin raha maksetaan?
 Ennakkoa tekemiseen:
 Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 70 % hakijan ilmoittamalle tilille viikon sisällä
päätöksenteosta mikäli hakija niin haluaa.
 Jäsenmaksun tulee olla maksettuna ennen ennakon saamista.


Loppumaksatus:
 Loput 30 % tuesta maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kuitteja vastaan projektin päätyttyä.
 Loppumaksatuksen liitteenä tulee olla maksutosite (esim. kuitti tai tiliote) tehdyistä hankinnoista.
 Opintomatkoista toimitetaan lisäksi osallistujalista.
 Projektin toteutuksen jälkeen hakija toimittaa vapaamuotoisen selvityksen projektista (esim.
lehtileike, videopätkä, valokuvia tai lyhyt raportti). Päijänne-Leaderilla on käyttöoikeus projekteista
tehtyihin videoklippeihin ja valokuviin.
 Loppumaksatus toimitetaan Päijänne-Leader ry:n toimistoon kirjallisesti tai sähköisesti.

 Tärkeätä tietää:
 Jos hankkeen kustannusarvio toteutuu suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus
ennakosta palauttaa Päijänne-Leader ry:n tilille.
 Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan
kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
 Jos hanke ei toteudu, tulee hakijan ilmoittaa siitä Leader-ryhmään. Saatu ennakko tulee palauttaa
kokonaisuudessaan Päijänne-Leader ry:n tilille.
 Jos hankkeen sisältö (esim. hankinnat) ei toteudu suunnitellulla tavalla, tulee mahdollisista
muutoksista sopia etukäteen Leader-ryhmän kanssa.
 Jos hanke ei täytä päätöksen ehtoja, voi Päijänne-Leader ry periä hakijalta tuen takaisin.

