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Leader-rahoituksella nyt hurja kysyntä!
Leader-rahoituksen kysyntä PoKon toimistolla on tällä hetkellä hurjaa. Uusia yritys- ja
kehittämishankeideoita on tarjolla ”ovista ja ikkunoista.” Lisääntynyt aktiviteetti on aiheuttanut PoKo ry:n hallitukselle positiivisen ongelman. Hyviä hankkeita on ollut tarjolla runsaasti käytettävissä olevaan rahoituskiintiön nähden. Hallituksen kokouksen
22.3. jälkeen vuoden 2016 jaettavaa julkisen rahan kiintiötä on jäljellä enää
n. 87 000 euroa. Vaikean tilanteen vuoksi PoKon hallitus teki toistaiseksi voimassa olevan linjauksen, jonka mukaan yhdelle hakemukselle puolletaan tukea maksimissaan
15 000 euroa. Isompien hankkeiden rahoitushakemukset pyydetään tässä vaiheessa
osoittamaan suoraan Pirkanmaan ELY-keskukseen. PoKo ry:n toimihenkilöt neuvovat
mielellään myös ELY-keskukseen menevissä hankehakemuksissa.
Koska tuen rajaus on voimassa toistaiseksi, voi PoKon hallitus reagoida tilanteeseen nopeasti, mikäli lisärahoitusmadollisuuksia avautuu joko lisäkiintiön tai jo puollettujen
hankkeiden peruuntumisen kautta. Seuraava kiintiö tulee käyttöön vuoden 2017 alkupuolella ja tähän kiintiöön suunnattava hankepäätösten teko voidaan aloittaa hallituksen niin päättäessä syksyllä 2016.

Vuosikokous 14.4.2016 klo 18.30 Ruovedellä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n tiloissa
PoKo ry:n, kuten muidenkin yhdistysten tärkein päättävä elin on vuosikokous. Vuosikokouksessa esitellään kuluneen vuoden toiminta ja suunnitelmat alkavalle vuodelle. Vuosikokous valitsee myös yhdistyksen hallituksen. Leader-toiminta edellyttää ns. kolmikantaisen hallituksen muodostamista. Kolmannes hallituspaikoista täytetään julkisen
sektorin edustajilla, joita ovat julkisyhteisön päättävissä asemissa olevat työntekijät sekä
luottamushenkilöt. Toinen kolmannes hallituksen jäsenistä on yhteisöjen edustajia, eli
henkilöitä jotka ovat yhdistysten hallituksissa tai johtokunnissa tai työsuhteessa yhdistykseen. Joka kolmas hallituksen jäsen ei saa omata kumpaakaan edellä mainittua taustaa, eli ”Leader-kielellä” puhutaan vapaista maaseudun asukkaista. Edellä kuvatun kolmikannan toteutuminen on Leader-rahoituksen saamisen edellytys ja myös PoKo joutuu
raportoimaan hallitusjäsentensä taustat säännöllisesti ohjelman päärahoittajalle. Alueellisen tasapainon takaamiseksi PoKo on pyrkinyt täyttämään hallituspaikkansa kunnittain niin, että jokaisesta kunnasta on edustaja kuhunkin kolmannekseen. Varsinaisten
hallitusjäsenten lisäksi kokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan sekä kolme varajäsentä, yhden kuhunkin kolmikantaan.

Mäkelän Lomatuvat ehti ensin, myös maksatuksessa
Syksyn uutiskirjeessä uutisoimme Ruovedellä sijaitsevan Mäkelän Lomatupien olleen
ensimmäinen ELY-keskuksen hankepäätöksen saaja PoKon puoltamista hankkeista. Yritys jatkoi keulapaikalla myös maksupäätöksissä, ollen ensimmäinen hankekohde, jossa
tukipäätös realisoitui myös pankkitilille. Hyväksytyn hankesuunnitelma huolellinen toteutus sekä toimenpiteiden ja kustannusten hyvä dokumentointi takasi asian sujumisen
jouhevasti. PoKo ry:n toimisto onnittelee Mikkoa ja Teijaa ja kiittää sujuneesta yhteistyöstä.
Tiedotusvälineet ovat kertoneet jo pidemmän aikaa maaseutuhallinnon Hyrrä-tietojärjestelmän ongelmista ja viiveistä. Järjestelmän huono toimivuus näkyy ”kentällä” rahoitus- ja maksupäätösten pitkinä viiveinä. ELY-keskukset ovat aloittaneet päätösten teon
vanhoilla ns. ”paperipäätöksillä.” Tilanne on varsin ikävä, eikä Leader-ryhmillä ole valitettavasti mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Kunnianhimoiset tavoitteet kattavasta sähköisestä haku- ja päätösjärjestelmästä ovat tähän mennessä hidastaneet toimintaa tuntuvasti. Vastuu toimivasta järjestelmästä ja asioiden ”teknisestä sujuvuudesta” on viime
kädessä Maaseutuviraston käsissä. PoKo ry uskoo hyvään alueelliseen yhteistyöhön ja
ratkaisujen etsimiseen yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.
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Mini-Leaderille viritellään jatkoa
Loppuvuodesta 2014 käynnistynyt Mini-Leader –toiminta on saavuttanut kovan suosion. Pieniä hanketukia osoitettiin yhteensä 29:ään kohteeseen. Kolme näistä jäi toteutumatta eri
syistä. Mini-Leader tuista on tätä kirjoitettaessa maksettu jo yli puolet.
Toiminnan jatkoa on viritelty hyvässä yhteistyössä alueen Osuuspankkien kanssa. Tavoitteena on vuositasolla saavuttaa n. 20 000 euron rahasto Mini-Leader –hankkeille. Opinnäytepörssi on sisällytetty uudistuvaan Mini-Leaderiin, joten alueelta kumpuaviin opinnäytetöihin
on jatkossakin toivon mukaan käytettävissä ”kättä pidempää.” Toivottavasti seuraavassa uutiskirjeessämme voimme kertoa uudistetusta Mini-Leaderistä!

Iloista pääsiäistä uutiskirjeen lukijoille!!!
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