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OP Mini-Leader on PoKo ry:n organisoima väline pienten yleishyödyllisten kehittämiskohteiden
tukemiseen ja toteuttamisen edistämiseen. PoKo ry voi kohdistaa OP Mini-Leader-tukia omalle
toimialueelleen (Virrat, Ruovesi, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki) kohdistuviin projekteihin.
OP Mini-Leader -tukea voi saada tekemällä hakemuksen PoKo ry:lle. Projektisuunnitelmasta tulee
ilmetä mitä tehdään ja miksi. Eli miten projekti toteutetaan, mitkä ovat aikataulut ja mitä hyötyjä
projektista on. Hakijataho määrittää itse ne mitattavat vaikutukset, joita Mini-Leader –projektilla
tavoitellaan. Suunnitelman tulee sisältää eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma.
Tuettavista hankkeista päättää PoKo ry:n hallitus.
Tuensaajien ja PoKo ry:n välille laaditaan sopimus OP Mini-Leader –hankkeen toteuttamisesta ja
PoKo ry:n osallistumisesta rahoitukseen. Sopimus on kahden osapuolen välinen ja siihen
sovelletaan yksityisoikeudellista lainsäädäntöä.
Kuka rahaa voi hakea?
• Tukea voi hakea ryhmä, jossa on vähintään kolme 13–20 vuotiasta nuorta, tällöin ryhmällä
tulee olla nimettynä täysi-ikäinen vastuuhenkilö
• Rekisteröityneet yhdistykset
• Joissain tapauksissa myös julkisoikeudelliset yhteisöt
Miten rahaa haetaan?
• Rahoitusta haetaan (sähköisellä) hakemuslomakkeella, joka löytyy osoitteesta
www.pokory.fi
• Haku on jatkuvaa, mutta hakemuksia käsitellään noin neljä kertaa vuodessa, päivämäärät
ja mahdolliset rajaukset näkyvissä kotisivuilla.
Paljonko rahaa voi saada?
• Tukea voi saada maksimissaan 1 000 € per projekti
• Tukea myönnetään maksimissaan 90 % projektin kustannusarviosta, omarahoitusta ei voi
korvata talkootyöllä
• Rahoituksen saamisessa on eduksi, jos projekti
* on konkreettinen ja realistinen
* aikaansaa uutta, pysyvää toimintaa
* korostaa yhdessä tekemistä myös projektin päätyttyä
Tukea ei myönnetä
• Harrastusten osallistumismaksuihin
• Tapahtumien pääsylippuihin
• Myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin
• Vakiintuneisiin perustoimintoihin tai lainsäädäntöön perustuviin asioihin

Huomaa, että
• Projektin hyödyn tulee kohdistua PoKon toiminta-alueelle
• Hakemus on aina toimitettava PoKo ry:lle ennen suunniteltujen toimien aloittamista.
Projektin voi aloittaa omalla vastuulla sen jälkeen, kun hakija on saanut tiedon hakemuksen
vastaanottamisesta. Tukipäätöksen jälkeen kirjoitetaan sopimus PoKon ja tuensaajan välille
• Tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) korkeintaan kerran
vuodessa
• Tuettavien projektien tulee olla mahdollisimman laajaa joukkoa hyödyttävää
• Tukea myönnetään vain itse järjestettäviin tapahtumiin, kursseihin ja koulutuksiin
• Jos projekti toteutuu kustannusarviota pienempänä, maksetaan tuki päätöksen mukaisella
prosentilla laskettuna todellisista toteutuneista kustannuksista.

OP-OPINNÄYTEPÖRSSI SÄÄNNÖT 2021
Opinnäytepörssi on osa OP Mini-Leader rahoitusta. PoKo ry välittää yhteisöjen ja yritysten tarpeista
lähteviä aiheita opinnäytetöiksi.
Tarkoituksena on edesauttaa alueen toimijoiden tarpeista lähteviä opinnäytetöitä. Opinnäytetöiden
tulee kohdistua PoKo ry:n toimialueelle. Työn aiheita voivat tarjota alueen yritykset ja
yleishyödylliset yhteisöt. Opinnäytetyön laajuus on 15 op.
Tavoitteena on tarjota yrityksille ja yhteisöille kehittämisväline ja lisätä nuorten tietoisuutta
maaseudun kehittämistoiminnasta. Samalla tehdään seutukuntaa tutuksi ja monipuolistetaan alueen
toimijoiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on edesauttaa opiskelijoiden jäämistä
alueelle valmistumisen jälkeen ja tarjota työllistymismahdollisuuksia.
PoKo ry maksaa hyväksytystä opinnäytetyöstä 400 € palkkion opiskelijan valmistuessa. Opinnäytetyön
teettäjälle kustannus on 100 euroa, jonka PoKo ry laskuttaa työn valmistuttua. Rahoitettavat
opinnäytetyöt hyväksyy PoKo ry:n hallitus.

Opinnäytetyön ohjaaminen ja hyväksyminen tehdään oppilaitoksen työnä. Yhteistyökumppanina on
Tampereen Ammattikorkeakoulun Virtain ja Mäntän yksiköt. Myös muut vastaavat oppilaitokset
voivat osallistua Opinnäytepörssiin. PoKo ry välittää opinnäytetyöaiheita toimeksiantajilta
opiskelijoille
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