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NUORISOLEADER -RAHASTON SÄÄNNÖT

NuorisoLeaderin tavoitteet
Nuorisorahaston tavoitteena on tukea nuorten omaehtoista toimintaa, saada nuoret mukaan alueen kehittämiseen ja tarjota nuorille keinoja vaikuttaa elinympäristöönsä ja sen
viihtyvyyteen.
Mihin rahaa voi saada?
Nuorisorahaa myönnetään projektiin, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Projektin tulee olla
nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima, konkreettinen ja toteutettavissa.
Projekti voi olla esimerkiksi:
-

tapahtuman järjestäminen (tila-, ym. kustannukset, esiintyjät/asiantuntijat, jne.)
yhteisten harrastusvälineiden hankinta,
taide- tai tiedeprojekti tai
pieni yhteinen kunnostusprojekti.

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:
-

vakiintuneeseen toimintaan,
harrastusten osallistumismaksuihin,
ostos- tai virkistysmatkoihin,
yksityiskäyttöön tuleviin välineisiin,
takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneille kustannuksille
kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin, luokka- ja opintoretkiin
myytävien tuotteiden hankintaan tai valmistusmateriaaleihin

Avustettavan toiminnan tulee olla laillista ja päihteetöntä.
Paljonko rahaa voi saada?
Tukea voi saada 100–500 euroa/projekti.
Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 70 % hakijan ilmoittamalle tilille.
Loput 30 % tuesta maksetaan kuitteja ja loppuraportointia vastaan hankkeen päätyttyä.
Vuoden paras nuorisohanke palkitaan 250 € jatkototeutusavustuksella.
Kuka voi hakea rahoitusta?
Leader Piällysmies voi myöntää tukea Savonlinnassa, Enonkoskella ja Heinävedellä asuvien nuorten muodostamalle ryhmälle näillä alueilla toteutettaviin projekteihin.
NuorisoLeader -avustusta voi hakea:
•
•
•

nuorten ryhmä, jossa on vähintään kolme 10 – 25 -vuotiasta henkilöä.
nuoret yrittäjät (NY – Nuori Yrittäjyys)
4H-yritykset yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin

Ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista.
Projektilla olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka:
-

tukee nuorten ryhmää hakulomakkeen täyttämisessä ja

-

vastaa hankkeen raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa.

Ryhmä ei voi muodostua vain yhden perheen lapsista.
Ryhmän nuorten kotipaikka voi olla alueen ulkopuolellakin, jos he ovat alueella opiskelemassa ja edellä mainitut ehdot täyttyvät.
Miten rahaa haetaan?
Tukea voi hakea hakulomakkeella, joka löytyy Piällysmiehen nettisivuilta.
Hakuaika on neljä kertaa vuodessa:
Helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä.
Avustus on käytettävä siihen hankkeeseen, mihin se on haettu ja:
-

jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa avustusta
haettaessa,
jos projekti on suuri ja sillä on suuri budjetti (yli 5 000 €), tulee NuorisoLeader avustus hakea selkeään alahankkeeseen,
avustusta ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
kalustehankinnoissa (esimerkiksi yhteiset harrastusvälineet) hakijan on annettava
etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.

Projektin voi aloittaa omalla riskillä, kun avustushakemus on jätetty Piällysmies ry:n käsiteltäväksi ja hakija on saanut kuittauksen sen vastaanottamisesta.
On eduksi, jos:
-

projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi yhdistyksen, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa ja
toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja se sopii myös muille nuorten ryhmille
projektin hyödyt, tulokset tai toiminta kohdistuvat Leader-ryhmän alueeseen (Savonlinnan maaseutualueet, Enonkoski, Heinävesi)

Tuesta päättäminen ja tuen maksaminen
Piällysmies ry:n toimihenkilöt sekä hallituksen nimeämä nuorisovastaava tekevät päätökset rahoitettavista hankkeista.
Piällysmies ry varaa itselleen täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä avustushakemuksen.
Päätös avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakuajan
päättymisestä.
Myönnetystä avustuksesta 70% maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessa päätöksestä, 30 % kuitteja ja loppuraportointia vastaan hankkeen päätyttyä.
Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä määrästä.
Jos hanke peruuntuu kokonaan, on saatu avustus palautettava kokonaisuudessaan Piällysmies ry:lle.

Raportointi
Ryhmät raportoivat hankkeestaan ja avustuksen käytöstä Piällysmies ry:n toimistoon erillisellä lomakkeella, joka löytyy Leader Piällysmiehen nettisivuilta. Raportin liitteeksi tarvitaan kopiot niiden kulujen kuiteista ja laskuista, joihin tuki on käytetty. Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus avustuksesta. Hakijalla on velvollisuus säilyttää kuitit hankinnoista mahdollisia lisätietoja varten.
Raporttiin liitetään kuva- tai videomateriaalia, josta selviää, että hanke on toteutettu suunnitelman mukaan. Piällysmies ry:llä on oikeus käyttää raporttiin liitettyä materiaalia viestinnässään.
Helmikuun ja toukokuun haussa myönnetyt avustukset raportoidaan viimeistään saman
vuoden marraskuussa, 30.11. mennessä.
Elokuun ja marraskuun haussa myönnetyt avustukset raportoidaan viimeistään seuraavan
vuoden toukokuussa, 31.5. mennessä.
Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esimerkiksi hankkeen
valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty avustus kokonaisuudessaan takaisin.
Rahaston varat
Rahaston varoina käytetään kuntien Piällysmies ry:lle maksamia kuntarahoja tai Piällysmies ry:n omia jäsenmaksutuloilla kerättyjä varoja. Seuraavan vuoden rahaston varojen
määrästä päätetään vuosittain Piällysmies ry:n syyskokouksessa talousarviosta päättämisen yhteydessä.
Sääntöjen tarkistaminen
Piällysmies ry pidättää itsellään oikeuden tarkistaa sääntöjä oman harkintansa mukaan.

