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Buustia toimintaan 2
-teemahankkeen hakuohje
Teemahankkeessa rahoitetaan 90 % tuella pieniä kehittämishankkeita, joiden
kustannusarvio on 4 000 - 8 000 euroa. Tuettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä.
Hakijoina voivat olla yhdistykset ja säätiöt Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueella
Seinäjoen ydinkeskustaa lukuun ottamatta.
Hakuaika Buustia toimintaan -teemahankkeeseen on 10.9. - 21.10.2018
Hakulomakkeet, täyttöohjeet sekä rahoitettavien hankkeiden valinnassa käytettävät
valintakriteerit löytyvät Liiverin nettisivuilta www.liiveri.net. Hankehakemuksia ei voi tehdä
Hyrrä-järjestelmässä.

Hankkeen teema
Yhdistyksille tarjotaan mahdollisuutta lyhytaikaisesti palkata 16 - 29 vuotias nuori
kehittämään toimintaa. Kehitettävän toiminnan tulee olla joko kokonaan uutta tai
parannuksen entiseen tulee olla merkittävä. Rahoitettavaksi valittavilta hankkeilta
edellytetään kokeilevuutta, joten tavanomaiset nuorten kesätyöt (esim. nurmikonleikkuu,
siivoukset, maalaukset, kioskimyynti yms.) on rajattu pois. Pääpaino on uuden toiminnan
kehittämisessä. Esimerkkejä toiminnan kehittämisestä:






yhdistyksen tiedotus, nettisivut, some-markkinointi
tapahtuman järjestäminen
uuden harrastuksen tai muun toimintamuodon kokeileminen
KV-toiminnan kehittäminen, esim. kansainvälinen tapahtuma
toimintaan liittyvien suunnitelmien laatiminen

Tuettavat kustannukset
Teemahankkeessa tuetaan pieniä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, joiden
kokonaiskustannukset ovat 4 000 - 8 000 €. Ensisijaisesti tuetaan nuoren palkkaamisesta
välittömästi aiheutuneita kuluja (nuoren palkka, lakisääteiset sivukulut, nuoren työssä
tekemien matkojen kulut). Palkkatason tulee olla kohtuullinen. Matkakulut voidaan ottaa
huomioon veroviranomaisen voimassaolevan matkakulukorvaustason mukaan.
Erityisen perustelluista syistä voidaan tukea muita välttämättömiä kuluja (esim. prepaidliittymä yhteydenpitoon).
Hakijan on hyvä huomata, että hankkeesta todennäköisesti koituu myös sellaisia kuluja, joille
ei makseta tukea (esim. nuoren työtä ohjaavan henkilön matkakulut, kerhojen
materiaalikulut).
Hankkeessa ei tueta:






investointeja, esim. puhelimen tai tietokoneen hankinta on investointi
yhdistyksen liiketoimintaa tai liiketoiminnan kehittämistä
uskonnollisten tai puoluepoliittisten yhteisöjen toimintaa
yhdistyksen työntekijöiden lomasijaisuuksia
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Myönnettävä tuen määrä ja omarahoitusosuus
Tukea voidaan myöntää 90 % kehittämishankkeen budjetista (enintään 7 200 €), ja hakija
kattaa loppuosan omalla rahoituksella. Omarahoitusosuus 10 % voi olla kokonaan tai osittain
talkootyötä. Talkootyöksi hyväksytään työnjohto- ja opastus, palkanlaskenta ja palkanmaksu
yms. työ, joka suoraan liittyy palkatun nuoren työsuhteeseen. Talkootyön osuus lasketaan
sekä osaksi esitettävää kustannusarviota että rahoitussuunnitelmaa. Hankkeen julkinen tuki
on Leader-rahoitusta, joka koostuu EU-, valtio- ja alueen kunnilta tulevasta rahoituksesta.

Hankkeen aikataulu
1.
2.
3.
4.

Hakuaika on 10.9. - 21.10.2018.
Liiverin hallitus käsittelee ja tekee esitykset rahoitettavista hankkeista 6.11.2018.
Liiveri solmii tuensiirtosopimukset valittujen alahankkeiden kanssa.
Liiveri toimittaa teemahankkeen yhteisen hakemuksen Etelä-Pohjanmaan Elykeskukseen ja Ely-keskus tekee päätöksen tuen myöntämisestä.
5. Liiveri järjestää yhdistyksille työnantajakoulutuksen keväällä 2019
6. Tavoite on, että yhdistykset voivat aloittaa rekrytoinnin helmikuussa 2019.
7. Alahankkeisiin palkattavien nuorten työjaksot ajoittuvat välille 1.5. - 30.9.2019.
Maksunhaut ajoittuvat elo - lokakuu 2019. Maksuhakemukset toimitetaan Liiveriin, ja
Liiveri toimittaa ne edelleen Ely-keskukseen. Maksua voi hakea yhdessä tai kahdessa
erässä. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tuen hakeminen
Tukea haetaan Liiverin nettisivuilta löytyvällä hakulomakkeella, joka toimitetaan Seinäjoen
Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:lle viimeistään 21.10.2018. Hakuajan päätyttyä
saapuneita hakemuksia ei hyväksytä. Hakemuksen voi toimittaa kirjallisena osoitteeseen
Könnintie 27, 60800 ILMAJOKI, tai hakemuksen voi toimittaa sähköpostin liitteenä
osoitteeseen toimisto@liiveri.net. Hakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä ja
sen tulee olla yhdistyksen sääntöjen mukaisesti allekirjoitettu.
Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan kaikilta hakijoilta hakuajan loppuun mennessä:
1.
2.
3.
4.
5.

eritelty palkkauskulujen kustannusarvio Liiverin lomakkeella
hankesuunnitelma Liiverin hankesuunnitelman pohjan mukaisesti
ajantasainen yhdistysrekisteriote
yhteisön säännöt
selvitys taloudellisesta tilanteesta; tilinpäätösasiakirjat

6. Lisäksi tarvitaan pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeen
tukihakemuksesta on päätetty. Tämän liitteen voi toimittaa myöhemmin, mutta viimeistään
29.10.2018.

Seinäjoen Seudun
Kehittämisyhdistys Liiveri ry
Könnintie 27 A 60800
ILMAJOKI

toimisto@liiveri.net
www.liiveri.net

sivu 3

Buustia toimintaan 2
-teemahankkeen hakuohje
Rahoitettavien hankkeiden valinta
Liiverin hallitus valitsee puollettavat hankkeet valintakriteerien perusteella. Rahoitettavaksi
valittavien hakemusten tulee täyttää kaikki pakolliset valintakriteerit.
Hakemukset pisteytetään lisäkriteerien perusteella ja eniten pisteitä saaneet hankkeet
valitaan rahoitettaviksi. Pisteitä saa muun muassa hankkeen uutuusarvosta. Valintakriteerit
löytyvät Liiverin nettisivulta, www.liiveri.net.
Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää täydennyksiä. Täydennyspyyntöihin on vastattava
annetussa aikataulussa.

Tuen maksu
Tukea haetaan maksettavaksi erillisellä maksuhakemuksella.
Maksunhaut ajoittuvat elo-lokakuulle 2019. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Maksuhakemukset toimitetaan Liiveriin, josta ne toimitetaan edelleen Ely-keskukseen.
Maksua voi hakea yhdessä tai kahdessa erässä. Maksuhaun edellytyksenä on, että haettavat
kulut on kokonaisuudessaan maksettu ja merkitty alahankkeen toteuttajan kirjanpitoon.
Liiveri maksaa tuen hankkeiden toteuttajille, kun Maaseutuvirasto on tilittänyt tuen Liiverille.
Tuki on 90 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
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