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UUSI OHJELKAUSI KÄYNNISTYY KEVÄÄLLÄ
Maa- ja metsätalousministeriö on 21.1.2015 hyväksynyt virallisesti valintakomitean esityksen paikallisten Leader-ryhmien valinnasta ja suuntaa-antavasta rahoituskehyksestä ohjelmakaudelle 2014-2020. PoKon suuntaa-antava kokonaisrahoituskehys rahoituskaudelle on päätöksen mukaan n. 5,54 milj. euroa, josta julkista rahoitusta on 3,6 milj.
Tämän hetkisen tiedon mukaan PoKon Leader-työ Juupajoella, MänttäVilppulassa, Ruovedellä ja Virroilla pääsee rahoituskauden 2014–2020 osalta
käynnistymään kevään aikana. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaikki rahoituskausien vaihtumiseen liittyvät hallinnolliset muodollisuudet on saatu valtakunnan tasolla hoidettua ja mm. uusi sähköinen asiointipalvelu Hyrrä on saatu toimintakuntoon.
PoKo ry tiedottaa uuden rahoituskauden käynnistymisestä lisää heti kun varmaa
tietoa on saatavilla.

UUDEN KAUDEN LEADER-TUKEA HAETAAN HYRRÄSTÄ
Keväällä käynnistyvä Leader-tukien haku muuttuu sähköiseksi. Kaikki Maaseutuohjelman tuet haetaan Hyrrä-verkkopalveluna kautta. Uuden Hyrrä- verkkopalvelun valmistelusta vastaa Maaseutuvirasto, jossa uskotaan että sähköinen
hakujärjestelmä helpottaa sekä hakijoiden että viranomaisten työtä. Uudistus
helpottaa hanke- ja yritystukiin liittyvää paperityötä. Sähköiseen hakuun tarvitaan Y-tunnus ja Katso –tunnukset.
Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys.
Hakemuksen lähettäminen on vaivatonta, kun sitä varten ei tarvitse lähteä postilaatikolle tai ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän toimistolle. Myös tarvittavat
lisätiedot ja maksuhakemukset voidaan toimittaa nopeasti verkon kautta. Hakija
pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.
Maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin voi tutustua osoitteessa:
www.mavi.fi/hyrra

AJANKOHTAISTA
 UUSI OHJELMAKAUSI
KÄYNNISTYY KEVÄÄLLÄ
 UUDEN KAUDEN
LEADER-TUKEA
HAETAAN HYRRÄSTÄ
 HYRRÄ VAATII SÄHKÖISEN TUNNISTAUTUMISEN
 ENSIMMÄISET MINILEDER HANKKEET
ON KÄSITELTY
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HYRRÄ VAATII SÄHKÖISEN TUNNISTAUTUMISEN
Hyrrässä asiointi edellyttää yrityksen tai yhdistyksen tunnistautumista, joka tapahtuu Verohallinnon Katso-tunnisteen avulla. Katso-tunniste mahdollistaa asioinnin
organisaation nimissä. Yritys tai yhdistys voi Katso -tunnisteen avulla valtuuttaa
jonkun sopivaksi katsomansa henkilön valmistelemaan hakemuksen.
Yhdistysten nimenkirjoittajien tiedot tarkistetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen ylläpitämästä yhdistysrekisteristä. Mikäli vuosikokouksissa nimenkirjoittajat muuttuvat, kannattaa yhdistyksen tehdä muutosilmoitus sääntömääräisten
nimenkirjoittajien vaihdoksista mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen.
Kun henkilölle on myönnetty valtuutus Katso-palvelussa, hän voi kirjautua Hyrrään omilla pankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Järjestelmä varmistaa, että henkilöllä on valtuus toimia yrityksen
tai yhdistyksen edustajana. Tämän jälkeen asiointi Hyrrässä voi alkaa.
Yrityksellä tai yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus, jotta sille voidaan myöntää Katso-tunniste. Yritykset saavat Y-tunnuksen perustamisilmoituksen jättämisen jälkeen Kaupparekisterin yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Aatteelliset yhdistykset, joilla on vanhastaan pelkkä rekisteritunnus, voivat hakea Y-tunnuksen rekisteröitymällä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tai johonkin Verohallinnon rekisteriin. Verohallinnon rekistereitä ovat mm. arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri. Lisätietoa: www.ytj.fi
Lisätietoja saat osoitteesta www.yritys.tunnistus.fi ja Verohallinnon sivulta
www.vero.fi/katso.

POKON OMA MINI-LEADER ON OTETTU ILOLLA VASTAAN!
Hallitus käsitteli joulukuun kokouksessaan ensimmäiset Mini-Leader hakemukset. Jaettavasta 50.000 €:n rahapotista on nyt kokouspäätöksillä kiinnitetty 9.200 €:a. Seuraavan kerran Mini-Leader hakemuksia tullaan käsittelemään helmikuun alussa pidettävässä hallituksen kokouksessa.
Lisätietoa Mini-Leaderistä löydät yhdistyksemme kotisivuilta.

SEURAAVA TIEDOTTEEMME
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Jäämme odottelemaan
Ihmisten kokoisia ideoita!

Ajankohtaista tietoa
toiminnastamme saat
seuraamalla verkkosivujamme
www.pokory.fi

Tiedote on lähetetty sähköpostitse jäsenistölle ja PoKon kautta rahoitusta hakeneille hanketoimijoille
sekä PoKon tärkeimmille sidosryhmille.

t. Juha & Kaisa
Jos yhteystiedoissasi on tapahtunut muutoksia tai et halua jatkossa vastaanottaa PoKon
tiedotteita, pyydämme ilmoittamaan asiasta sähköpostitse toimisto@pokory.fi
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