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Matka
-teemahankkeen hakuohje
Teemahankkeessa rahoitetaan 80 % tuella pieniä kehittämishankkeita, joiden toimenpiteenä on kotimaahan tai
ulkomaille suuntautuva ryhmämatka. Alahankkeen kustannusarvio on 2500 - 12 000 euroa. Tuettavan toiminnan
tulee olla yleishyödyllistä. Hakijoina voivat olla yhdistykset ja säätiöt Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueella.
Toiminnan tulee kohdistua Seinäjoen ydinkeskustan ulkopuolelle.
Hakuaika Matka-teemahankkeeseen on 1.12.2019 – 31.3.2020
Hakulomakkeet, täyttöohjeet sekä rahoitettavien hankkeiden valinnassa käytettävät valintakriteerit löytyvät Liiverin nettisivuilta www.liiveri.net. Hankehakemuksia ei voi tehdä Hyrrä-järjestelmässä.

Hankkeen teema
Toimijoille tarjotaan mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa opintomatka Suomeen tai ulkomaille.
Alahankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi:
•
•
•
•

uusien yhteistyökontaktien hakeminen ja aito verkostoituminen sekä suunnitelmat niiden hyödyntämiseksi
hyvien käytäntöjen benchmarkkaus, joita aiotaan kokeilla ja soveltaa matkan jälkeen omassa toiminnassa
hakea omaan toimintaympäristöön uudenlaista toimintamallia ja uusia ideoita oman toiminnan kasvattamiseksi tai aktivoimiseksi
hakea uutta tietotaitoa ja ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin (esim. kotoutuminen, liikkuvat palvelut,
ympäristön tilan parantaminen).

Tuettavat kustannukset
Teemahankkeessa tuetaan pieniä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, joiden toimenpiteenä on matka. Alahankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 500 - 12 000 €. Hankkeesta tuetaan matkustamisesta aiheutuneita kustannuksia. Hakijan on hyvä huomata, että hankkeesta todennäköisesti koituu myös sellaisia kuluja, joille ei makseta tukea
esim. ruokailukustannukset.
Alahankkeissa tuettavat kustannukset:
•
•
•
•
•

tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset, kuljetus- ja majoituskustannukset
matkustusasiakirjoista aiheutuvat kustannukset, esim. viisumi
matkaohjelmaan liittyvät kustannukset (sisäänpääsymaksut yms.), ei ruokailukuluja
opaspalvelut
tulkkauspalvelut.

Matkajärjestelyt voidaan ostaa myös pakettiratkaisuna ulkopuoliselta matkanjärjestäjältä (ruokailukustannukset
eivät tällöinkään ole tukikelpoisia).
Alahankkeissa tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

palkkakustannukset ja päivärahat
toimijoiden tavanomainen toiminta, esim. vakiintuneet messumatkat
epärealistiset ja kohtuuttomat suunnitelmat (kustannusarvio todennettava esim. tarjouspyynnöllä)
kustannukset, jotka eivät ole välttämättömiä matkan toteutumisen kannalta
henkilökohtaiset tai muussakin yhteydessä hyödynnettävissä olevat kustannukset (passi, rokotukset ym.)
ruokailukustannukset
vakuutusmaksut
vastikkeeton työ (talkootyö)
investoinnit.
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Myönnettävä tuen määrä ja omarahoitusosuus
Tukea voidaan myöntää 80 % alahankkeen kokonaiskustannuksista (enintään 9600 €), ja hakija kattaa loppuosan
omalla rahoituksella. Omarahoitusosuus 20 % voi olla vain rahaa. Tuen hakijalla tulee olla taloudelliset edellytykset
toteuttaa hanke määräajassa. Alahankkeille ei myönnetä ennakkoa. Hankkeen julkinen tuki on Leader-rahoitusta,
joka koostuu EU-, valtio- ja alueen kunnilta tulevasta rahoituksesta.

Hankkeen aikataulu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hakuaika on 1.12.2019–31.03.2020.
Liiveri järjestää alkuvuodesta 2020 yhdistyksille työpajan, jossa yhdessä kehitetään hankeideoita.
Liiverin hallitus käsittelee ja tekee esitykset rahoitettavista hankkeista huhtikuussa 2020.
Liiveri solmii tuensiirtosopimukset valittujen alahankkeiden kanssa.
Liiveri toimittaa teemahankkeen yhteisen hakemuksen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen ja ELY-keskus
tekee päätöksen tuen myöntämisestä.
Tavoite on, että ensimmäiset opintomatkat voidaan toteuttaa kesällä 2020.
Hankkeiden matkojen toteutusaikaa on 24.6.2021 saakka.
Maksunhaut ajoittuvat vuosille 2020–2021. Maksuhakemukset toimitetaan Liiveriin, ja Liiveri toimittaa ne
edelleen ELY-keskukseen. Maksua voi hakea pääsääntöisesti yhdessä erässä. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Tuen hakeminen
Tukea haetaan Liiverin nettisivuilta löytyvällä hakulomakkeella, joka toimitetaan Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:lle viimeistään 31.03.2020. Hakuajan päätyttyä saapuneita hakemuksia ei hyväksytä. Hakemuksen
voi toimittaa kirjallisena osoitteeseen Könnintie 27, 60800 ILMAJOKI, tai hakemuksen voi toimittaa sähköpostin
liitteenä osoitteeseen hakemus@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.
6.

Ajantasainen yhdistysrekisteriote
Yhteisön säännöt
Selvitys taloudellisesta tilanteesta eli tilinpäätösasiakirjat
Pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
Erillinen kustannuslaskelma matkakuluista, mihin sisältyy esim. tarjouspyyntö tai hintavertailu lennoista,
bussikuljetuksesta, majoituksesta jne.
Muut tarvittavat liitteet

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 hyödyn konkreettisuus alueelle. Valintakriteerit löytyvät Liiverin nettisivulta,
www.liiveri.net.
Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää täydennyksiä. Täydennyspyyntöihin on vastattava annetussa aikataulussa.
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Tuen maksu
Tukea haetaan maksettavaksi erillisellä maksuhakemuksella jälkikäteen. Alahankkeille ei myönnetä ennakkoa.
Maksunhaut ajoittuvat vuosille 2020–2021. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Maksuhakemukset
toimitetaan Liiveriin, josta ne toimitetaan edelleen ELY-keskukseen. Maksua voi hakea pääsääntöisesti yhdessä
erässä. Maksuhaun edellytyksenä on, että haettavat kulut on kokonaisuudessaan maksettu ja merkitty alahankkeen toteuttajan kirjanpitoon.
Liiveri maksaa tuen hankkeiden toteuttajille, kun Ruokavirasto on tilittänyt tuen Liiverille. Tuki on 80 % hankkeen
hyväksyttävistä kustannuksista.
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