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Kaisa Vihinen/PoKo ry



PoKo ry:n Navigaattori-

kehittämisstrategia

 Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla

 Yhteisöjen hankkeet

 Yritysten tukeminen

 Työnjakoa ELY-keskuksen kanssa



Resurssit ja painopisteet

 Elinkeinot ja yrittäjyys (40 %)

 Asuminen ja ympäristö (25 %)

 Yhteisöllisyys ja paikallisuus (25 %)

 Kansainvälisyys (10 %)



Resurssit ja painopisteet 

(jatkuu)

 Strategialle myönnetty julkinen rahoituskehys 3,6 M€

 Myöhemmin mahdollisuus ”ansaita” lisärahoitusta

 Yksityisen rahan tavoite 35 % toteutuksesta



Tuettavien hankkeiden 

valinta

 PoKo ry:n hallitus käsittelee hakemukset

 Puollot ja hylkäykset perusteltava valintakriteereillä

 Neuvonnan ja ”kehittämiskumppanuuden” rooli 

korostuu



Muutoksia aiempaan

 Em. valintakriteerit

 Sähköinen hakujärjestelmä

 Maksuhakemusten meneminen sähköisen järjestelmän 

kautta Leader-ryhmän ”ohi” suoraan ELY-keskukseen



Hanketuet

Yleistä:

 Hakijana voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, 

säätiöt tms.

 Hyödyn on kohdistuttava monille (yleishyödyllisyys)

 Tuki ei saa kohdistua julkisyhteisön lakisääteisten tehtävien hoitoon

 Pääasiallinen tarkoitus ei saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu

 Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaiseen toimintaan



Hanketuet

Mitä voidaan tukea?

 Koulutustoimenpiteet

 Tiedonvälitys ja esittelytoiminta

 Selvitykset ja suunnitelmat

 Yleishyödylliset investoinnit

 Paikallisten palveluiden kehittäminen

 Kylien kehittäminen 

 Maaseutuelinkeinoja ja yrittäjien yhteistyötä edistävät toimet



Hanketuet

Hyväksyttäviä kuluja kehittämishankkeissa:

 Palkat ja palkkiot

 Matkakustannukset

 Ostopalvelut

 Vuokrat

 Muut kulut (esim. pienhankinnat ja tarjoilukulut)

 Talkootyö (ei koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa)



Hanketuet

Hyväksyttävät kulut investointihankkeissa:

 Rakennuksen hankkiminen, rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen

 UUSIEN koneiden, laitteiden ja välineiden hankkiminen

 Pienimuotoiset vesihuolto- ja tietoliikenneinvestoinnit

 Viranomaisluvat, rekisteröintimaksut yms.

 Palo- ja talkoovakuutukset hankkeen toteutusaikana

 Tietokoneohjelmistot, patentit, käyttöluvat, tavaramerkit yms.

 Talkootyö (15 €/h, konetyö lisäksi 30 €/h, ikä > 15 v)



Hanketuet

TUEN MÄÄRÄ

Tuen määrä voi olla toimenpiteestä ja kustannuksista 

riippuen

 Investointiin maksimissaan 75 prosenttia

 Kehittämishankkeeseen jopa 100 prosenttia 

 Tarvitset hankkeeseen myös omaa rahaa. 

 Tuki maksetaan jälkikäteen, joten väliaikaisrahoitusta 

tarvitaan. 



Yksinkertaistetut 

maksatusmenettelyt

FLAT RATE 24 % tai 15 %

 Välilliset kustannukset korvataan prosenttiosuutena 

palkkakustannuksista 

 Välillisiä kuluja ovat toimistokulut, matkakulut, 

koulutukset, työterveys, toimitila- ja laitekulut, 

tarjoilut

 Muut kulut (välittömät) korvataan todellisiin 

aiheutuneisiin kuluihin perustuen (kuittien perusteella)

 Jos valitaan 15%, niin matkakulut kuuluvat välittömiin 

kustannuksiin



Miten hakuprosessi etenee?

 Ota yhteyttä Leader-toimistoon ja esitä ideasi

 Idean kehittely, tarvittaessa asiantuntijoiden apua

 Hankesuunnitelman ja budjetin laadinta

 Tarvittavien liitteiden kokoaminen

 Hakemus Hyrrään (tai paperisena toimistolle)

 Käsittely Leader-hallituksessa

 Lausunto Hyrrään

 ELY-keskuksen laillisuustarkastus

 Päätös hakijalle



Hyvä muistaa

 Hakemus aina vireille ennen toimenpiteitä!

 Sähköinen haku (www.mavi.fi) tai paperinen hakemus 

PoKo ry:n toimistoon

 Minimi julkisen tuen määrä 5.000 euroa

 Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-

vuotias) ja konetyö (traktori tai kaivinkone) lisäksi 30 

euroa tunnilta.

 Maksuhakemukset menevät suoraan ELY-keskukseen



Meidät löytää

 www.pokory.fi

 toimisto@pokory.fi

 Kaisa Vihinen (kaisa.vihinen@pokory.fi)

 Juha Kolhinen (juha.kolhinen@pokory.fi)

 Kauppakatu 23, 35800 MÄNTTÄ

http://www.pokory.fi/
mailto:toimisto@pokory.fi
mailto:kaisa.vihinen@pokory.fi
mailto:juha.kolhinen@pokory.fi


KIITOS!


