VAUHTIA YHDISTYSTOIMINTAAN! -TEEMAHANKE
MISTÄ ON KYSYMYS?
Teemahanke on Oulujärvi Leaderin oma hanke, johon kootaan yhteen useita alueen toimijoiden toteuttamia alahankkeita Vauhtia yhdistystoimintaan! -teemalla. Oulujärvi Leader hakee mukaan valittaville
alahankkeille rahoitusta ELY -keskukselta yhtenä kokonaisuutena.
Alahankkeissa tuettavilla toimenpiteillä vahvistetaan yhdistysten toimintaa täsmätyöllistämisellä eli
tiettyä tehtävää varten palkattavilla määräaikaisilla työntekijöillä. Tavoitteena on lisätä yhdistysten
osaamista tarjoamalla mahdollisuus kokeilla työnantajana toimimista ja jotakin uutta toimintamuotoa.
Työtehtävän on oltava yhteisöä hyödyttävä, kotitalouksissa tehtävä työ jää hankkeen ulkopuolelle. Työntekijää ei voida käyttää myöskään tulojenhankkimiseen.
Työntekijä voidaan palkata
• hoitamaan tehtävä, johon yhdistyksellä itsellään ei ole osaamista tai muita resursseja (esim.
arkistointi, nettisivujen tekeminen)
• kokeilemaan tai käynnistämään hakijalle uutta toimintamuotoa (esim. kerho, leiri, tapahtuma)
• korjaamaan joku ongelmaksi koettu asia (esim. ympäristötyöntekijä vesakoiden poistoon)
Alahankkeet
• kustannukset 1 000 – 7 000 euroa
•

tuki 90 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista

•

10 %:n omarahoitusosuus katetaan rahalla ja/tai talkootyöllä (15 €/henkilötyötunti). Omarahoitukseen voidaan hyväksyä perustellusti talkootyönä tehtyä työntekijän perehdyttämistä sekä
työn valvontaa ja ohjausta. Yhdistysten on huolehdittava myös välirahoituksen järjestämisestä,
koska alahanke on toteutettava ennen tuen maksamista.

•

kustannuksiin hyväksytään
➢ palkka ja lakisääteiset sivukulut
➢ työn tekemiseksi tarpeelliset kulut enintään 500 euroa (esim. työvälineiden polttoaineet ja
vuokrat tai pientarvikkeiden hankinta, esim. pelikerhon jalkapallo)
➢ mahdolliset vakuutukset

•

yksi hakija voi hakea vain yhtä alahanketta tästä teemasta

•

hakijana yhdistykset ja vastaavat.

AIKATAULU JA ERITYISEHDOT
•

Ota yhteys Oulujärvi Leaderin toimistoon, kun alatte suunnittelemaan hakemusta tai tarkistuta hakemus viimeistään ennen sen jättämistä.

•

Hakemukset on jätettävä Oulujärvi Leaderille viimeistään 29.3.2019 joko postitse tai skannattuna sähköpostilla osoitteella pirjo.moilanen@oulujarvileader.fi.

•

Hakemuksen liitteiksi
o yhdistysrekisteriote
o tilinpäätösasiakirjat
o kustannuslaskelma
o tarvittaessa verottajan ohjaus ALV-asiassa

•

Rahoitettavat toimenpiteet valitaan pistemäärän osoittaman paremmuusjärjestyksen mukaisesti. Listaa edetään suurimman pistemäärän saaneesta toimenpiteestä alkaen niin pitkälle kuin
käytettävissä oleva rahoitus riittää.

•

Tuensaajaksi valitut yhdistykset sitoutuvat osallistumaan Oulujärvi Leaderin järjestämään koulutukseen työnantajana toimimisesta. Koulutus järjestetään yhden päivän/illan aikana ja kestää
muutaman tunnin.

•

Oulujärvi Leader tekee teemahankkeeseen valittujen alahankkeiden kanssa kirjallisen tuensiirtosopimuksen.

•

Vastuu alan työehtosopimuksien ja/tai työaikalain noudattamisesta on toimenpiteen toteuttavalla yhdistyksellä.

•

Alahankkeiden toteutus alkaa ELY-keskuksen myönteisen päätöksen jälkeen. Oulujärvi Leader
ilmoittaa tästä hakijoille ja antaa aloitusluvan.

•

Alahankkeet toteutettava ja laskut maksettava 28.2.2020 mennessä.

