Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat

PoKo ry 2020

OP MINI-LEADER
ONKO TEILLÄ TOIMINTAIDEA, JONKA
TOTEUTUKSEEN TARVITSISITTE RAHAA?
OP MINI-LEADER ON MAHDOLLISUUS

VUONNA 2020 ON TUEMME ERITYISESTI
1. NUORILLE SUUNNATTUA TOIMINTAA JA MAHDOLLISUUKSIA
2. YMPÄRISTÖÄ PARANTAVIA TOIMENPITEITÄ
3. YHTEISÖLLISYYTTÄ LISÄÄVÄÄ TOIMINTAA
OP Mini-Leader on PoKo ry:n ja alueemme Osuuspankkien (OP Pohjois-Häme,
OP Ruovesi, OP Virrat) yhteistyöllä kehitetty rahoitus, jolla tuetaan pieniä,
yhteisöllisiä projekteja.
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OP MINI-LEADER
Kuka voi hakea?
nuorten ryhmä (vähintään 3 hlöä iältään 13-20),
rekisteröityneet yhdistys
julkisoikeudellinen yhteisö
Tuen määrä
tuki on max 1 000 €/projekti
Tukea maksetaan max 90% projektin kustannuksista
Hakijan on tarvittaessa esitettävä projektin liittyvät kuitit.
Mihin rahaa voi hakea?
Toimintaan, jonka avulla saadaan aikaan tai mahdollistetaan jotain uutta
esimerkiksi itse järjestettävät tapahtumat, kurssit, koulutukset,
tempaukset, kehittämistoimet
Projektin tulee olla konkreettinen ja realistinen.
Projektin tulee lisätä yhdessä tekemistä.
Hyödyn tulee kohdistua PoKon toiminta-alueelle.
Mihin rahaa ei voi hakea?
vakiintuneisiin perustoimintoihin tai lainsäädäntöön perustuviin toimiin
Harrastusten osallistumismaksuihin tai tapahtumien pääsymaksuihin
Vuoden 2020 hakujaksot:
1. hakujakso 17.3.2020 mennessä
2. hakujakso 15.5. 2020 mennessä
3. hakujakso 15.9.2020 mennessä
4. hakujakso 20.11.2020 mennessä
Lisää tietoa ja tarkemmat hakuhjeet
ja lomakkeet:
www.pokory.fi -> OP-MINI-LEADER

Huom OPISKELIJA!

OP-MiniLeaderin
OPINNÄYTEPÖRSSI

opinnäyte PoKon alueelta,
mahdollisuus 400 € palkkioon työn
valmistuttua
Lue lisää:
www.pokory.fi->OPMINILEADER
-> OP Opinäytepörssi
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PoKo ry 2020

OP MINI-LEADER

OPINNÄYTEPÖRSSI
PoKo ry välittää yhteisöjen ja pienyritysten tarpeista lähteviä aiheita opinnäytetöiksi.
Tarkoitus:
edesauttaa alueen toimijoiden tarpeista lähteviä opinnäytetöitä
opinnäytetyö kohdistuu PoKo ry:n toimialueelle:
Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat
työn aiheita voivat tarjota alueen yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt
opinnäytetyön laajuus on 15 op

LUE LISÄÄ
www.pokory.fi
->OP-MINILEADER
-> OP Opinäytepörssi

Tavoitteet:
tarjota yrityksille ja yhteisöille kehittämisväline
lisää nuorten tietoisuutta maaseudun kehittämistoiminnasta
tehdä seutukuntaa tutuksi
monipuolistaa alueen toimijoiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä
edesauttaa opiskelijoiden jäämistä alueelle valmistumisen jälkeen
Kustannukset:
PoKo ry maksaa hyväksytystä opinnäytetyöstä 400 € palkkion opiskelijan valmistuessa
Opinnäytetyön teettäjälle kustannus on 100 euroa, jonka PoKo ry laskuttaa työn valmistuttua
Käytännön toteutus:
OP-Opinnäytepörssiä ylläpidetään www.pokory.fi -> OP MINILEADER -> Opinnäytepörssi
PoKo ry välittää opinnäytetyöaiheita toimeksiantajilta opiskelijoille
Opinnäytetyön ohjaaminen ja hyväksyminen tehdään oppilaitoksen työnä
Toimijat:
Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry
Tampereen ammattikorkeakoulun Mänttä-Vilppulan ja Virtain yksiköt
tai muut vastaavat oppilaitokset
Pohjois-Hämeen Osuuspankki
Ruoveden Osuuspankki
Virtain Osuuspankki

