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Leader-rahoituksen satoa!
Syyskuun 8. päivä PoKon hallitus piti vuoden kahdeksannen kokouksensa Ruovedellä Jäminkipohjan Telakanrannassa. Paikan isäntä Hannu-Pekka Karbin esitteli
mielenkiintoisella tavalla alueen historiaa, entistä elämää saha-alueena, uutta elämää venesatamana sekä tulevaisuuden näkymiä. Leader-työn suuri rikkaus on
nähdä paikkoja, joihin ei ehkä muuten tietään löytäisi!
Tällä hetkellä PoKon Navigaattori-kehittämisohjelmasta on puollettu rahoitettavaksi yhteensä 32 hanketta. Puollot jakaantuvat tasan (16–16) yleishyödyllisiin
hankkeisiin ja yritysten investointitukiin. Kaikkien kohteiden yhteenlaskettu budjetti on n. 2,8 M€, josta tuen osuutta on hieman yli puolet. Syyskuun kokouksessa
rahoituspuollon saivat viiden yrityksen investointihankkeet: Ylä-Tuuhosen matkailutila, Hoitokoti Vilppulan Soilu Oy, Sorvaamo Niksor Oy, Kiinteistöhuolto Pekkanen
Oy sekä Marittan kasvitarha (Pöysti & Saari Oy).
Rahoituksen haku on jatkuvaa. PoKo ry:n Leader-rahoitusta voi hakea sähköisellä
Hyrrä-järjestelmällä osoitteesta www.mavi.fi (sähköinen asiointi) tai perinteisellä
paperihakemuksella PoKon toimistoon. Molemmissa tapauksissa on suositeltavaa
olla etukäteen yhteydessä PoKon toimihenkilöihin, he työskentelevät alueen
kehittämiseen liittyvien pienimuotoisten ideoiden edistämiseksi. Eteneekö Sinun
ideasi seuraavaksi toteutukseen PoKon avulla? Hakuohjeita ja yhteystietoja löydät
osoitteesta www.pokory.fi.

OP Mini-Leaderin haku on NYT!!!
PoKo ry:n ja alueen Osuuspankkien yhteistyöllä kehitetty pienten yhteisöllisten
projektien tukemiseksi kehitetty Mini-Leader kohdistetaan nuoriin. Nuorten omiin
tai nuorisoon kohdistuvien projekteihin voi PoKo ry:stä saada tukea aina 2000 euroon asti. Mini-Leader on hallinnollisesti mahdollisimman kevyt tapa ”harjoitella”
suunnitelmallista projektitoimintaa. Säännöt, yksinkertainen hakemuslomake ja
muuta tietoa löytyy www.pokory.fi –sivustolta.
Ensimmäinen OP Mini-Leader hakukierros päättyy 30.9.2016. Eli toimi ideasi
kanssa välittömästi ja ole yhteydessä Juhaan tai Kaisaan! Syyskuun loppuun mennessä jätettyjä OP Mini-Leader hakemuksia käsitellään PoKon hallituksessa
27.10.2016. Seuraava hakujakso päättyy maaliskuun 2017 loppuun, joten tartu
mahdollisuuteesi NYT!!!
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Vilja Pylsy tiedottaa Leader-toiminnasta Pirkanmaalla
Pirkanmaan Leader-ryhmät ovat pestanneet yhteisen tiedottajan. Hämeenkyröstä
kotoisin oleva Vilja Pylsy tekee juttuja eri medioihin. Esim. PoKon Facebook-sivuilta
löydät Viljan tuotoksia. Vilja Pylsy on työsuhteessa Kantri ry:een ja hänelle voi vinkata
kiinnostavista
Leader-toimintaa
sivuavista
juttuaihioista
sähköpostitse
vilja.pylsy@kantriry.fi tai puhelimitse 040 5258836.

Leader-toiminta Suomessa täytti 20 vuotta
Viikolla 35 juhlimme pyöreitä, kun Leader-toiminnalla maassamme tuli täyteen kaksi
vuosikymmentä. PoKo juhlisti Leaderin merkkipäivää avoimet-ovet tapahtumalla
31.8.2016. Toimistollamme kävi maistelemassa alla näkyvää Leader-kakkua kolmisenkymmentä vierailijaa. Kävijöillä oli mahdollisuus keskustella asioistaan kansanedustaja Arto Pirttilahden, ELY-keskuksen yritysasiantuntija Petri Tallilan ja Pirkanmaan kyläasiamies Marja Vehnämaan kanssa. Monta mielenkiintoista juttutuokiota
virisikin, kiitos siitä vieraillemme!
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Tiedote on lähetetty sähköpostitse jäsenistölle ja PoKon kautta rahoitusta hakeneille hanketoimijoille sekä PoKon tärkeimmille sidosryhmille.
Jos yhteystiedoissasi on tapahtunut muutoksia tai et halua jatkossa vastaanottaa PoKon
tiedotteita, pyydämme ilmoittamaan asiasta sähköpostitse toimisto@pokory.fi
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