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Leader-rahoituspuollot päässeet vauhtiin
PoKo ry:n Navigaattori-kehittämisohjelman toteutus on kesän aikana käynnistynyt. Ensimmäiset hankkeet läpäisivät hallituksen seulan Virtain Kurjenkylässä kesäkuussa pidetyssä kokouksessa. Elokuussa, poikkeuksellisesti ELY-keskuksen tiloissa Tampereella kokoustettiin uusien hankehakemusten parissa. Viranomaispäätöksien teko ELYkeskuksissa alkaa syksyn edetessä.
Uutta tällä hankekaudella on mahdollisuus sähköiseen tuenhakuun. Leader-rahoitusta
voi hakea ajasta ja paikasta riippumattoman sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta.
Linkki järjestelmään löytyy Maaseutuviraston internet-sivuilta www.mavi.fi tai PoKo
ry:n internet-sivuilta www.pokory.fi. Hakemuksia voi PoKo ry:een toimittaa entiseen
tapaan myös paperilla. Toimistollamme on käytössä myös asiakaspiste, jossa voimme
antaa tuen hakemiseen liittyvää neuvontaa. PoKo ry:ssä toivotaan, että suunnitelluista
hankehakemuksista ollaan etukäteen yhteydessä yhdistyksen toimihenkilöihin, jotta
ideoiden jalostaminen yhdessä ja vaadittavien toimenpiteiden läpikäynti helpottavat
asian etenemistä.

Yritystukien valikoimassa muutoksia, yhteisöillä vähemmän
Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna eniten ovat muuttuneet mahdollisuudet tukea
maaseudulla toimivia mikroyrityksiä. Yritysten investoinneissa tukitaso on pudonnut
20 %:iin kustannuksista koko PoKo ry:n toimialueella. Edellisellä kaudella käytössä olleet kehittämistuki ja ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen suunnattu käynnistystuki ovat valitettavasti poistuneet Leader-tukien valikoimasta. Uusia tukimuotoja ovat
aloittaviin yrityksiin kohdistuva perustamistuki sekä pienimuotoisia kokeiluja mahdollistava kokeiluraha. Parhaiten tietoa ideasi soveltuvuudesta Leader-yritysrahoitukseen
saat ottamalla yhteyttä PoKo ry:n toimistoon.
Yhteisöjen kehittämis- ja investointihankkeiden tukivalikoimassa muutokset ovat käytännön tasolla yritystukia vähäisempiä. Yleishyödyllisissä hankkeissa parannuksia on
tullut mm. talkootöiden arvostukseen ja erilaisten lupamaksujen hyväksyttävyyteen.
PoKo ry haluaa aiempien kausien tapaan olla rahoittamassa paikallisesti merkittävää
kehittämistoimintaa kulloinkin käytettävissä olevien mahdollisuuksien mukaan.

Mäkelän Lomatuvat ehti ensin
Ensimmäisenä uuden kauden hankkeena PoKo ry:n hallitus puolsi 20 %:n investointituen Ruovedelle, Mäkelän Lomatuville. Maatilamatkailua harjoittava yritys muuttaa
käytöstä poistetun rantasaunan kahden hengen majoitusmökiksi ja investoi muutosrakentamiseen.
Yritystukea on puollettu myös Finventura Oy:n Mänttä-Vilppulassa sijaitsevan Viinitupa Vuorenmajan toimintoja kehittäviin investointeihin sekä Puu Virroille tulisijan
omistajille ja klapintekijöille suunnattavien tuotteiden logistiikan parantamiseksi ja toiminnan laajentamiseksi.
Koulutushankkeita on Leader-rahoituksen turvin käynnistymässä tässä vaiheessa
kaksi, joita molempia hallinnoi Tampereen Ammattikorkeakoulu. Mänttä-Vilppulaan
rahoitusta puollettiin erityisryhmien vesistöohjaajakoulutukseen, IktyoCare – nimiseen
hankkeeseen. Virroille rahoituspuolto tehtiin järjestötoimijoiden koulutusta kehittävälle Osaavaksi ohjaajaksi – hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan vahvasti peräänkuuluttamaa kolmannen sektorin osallisuutta ja osaamista.

AJANKOHTAISTA
 Ensimmäiset uuden
kauden hankkeet on
puollettu
 Yritystukien valikoimassa muutoksia, yhteisöisen liki ennallan
 Kun hakeidealamppu
syntyy – olethan yhteydessä henkilöstöön!
 Mini-Leader tukea jäljellä noin 10.000 euroa yleishyödyllisiin
kohteisiin
 12 opinnäytetyötä on
valmistunut opinnäytepörssin myötä
 Yhteenveto edellisen
hankekauden tuloksista julkaistaan pian
kotisivuillamme
Postia voi tiputtaa meille
ovessa olevasta luukusta sisään.
**
Työasioissa sähköpostit on
syytä osoittaa toimistomme
yleiseen sähköpostiin,
toimisto@pokory.fi.
**
Löydät meidät myös
Facebookista
– käy tykkäämässä!
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Nuorten pysymistä maaseudulla sekä terveiden elämäntapojen vahvistamista edesautetaan
Ruoveden urheiluseurojen yhteisellä opiskelun ja harjoittelun yhdistämistä helpottavalla
kehittämishankkeella. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Ruoveden Pirkat ry.
Kurjenkylän kyläyhdistys sai puollon kolmivuotiselle kehittämishankkeelle, jossa on moninaisia tavoitteita aiemminkin aktiivisesti toimineen kyläyhteisön kehittämiseksi. Päällimmäisenä tavoitteena yhdistyksellä on löytää kuluvana syksynä lakkautetulle hyväkuntoiselle
koulurakennukselle taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävää käyttöä.

Härkösen kyläyhdistys sai rahoituspuollon kylän kattavan valokuituverkon rakentamiseen.
Hanke täytti PoKo ry:n määrittämät kriteerit mm. valmiiden liittyjäsopimusten ja julkiseen,
Avoinna
Pääsääntöisesti ma-pe 8 – 15.30 toteutettuun kilpailutukseen perustuneen kustannusarvion myötä.
Koska työmme on luonteeltaan
liikkuvaista, varmistathan kuitenkin
puhelimitse paikallaolomme.

HENKILÖSTÖ
Toiminnanjohtaja
Juha Kolhinen
050 5979 220
Hankeneuvoja
Kaisa Vihinen
044 5740 052

Mini-Leader otettu ilolla vastaa, myös opinnäytteitä valmistuu
PoKo ry:n oma tukiväline, maksimissaan 3.000 euroa tukea yleishyödyllisiin kohteiseen tarjoava Mini-Leader on saanut yhdistysväen liikkeelle. Ensimmäisiä ”minejä” käsiteltiin joulukuussa 2014 ja nyt ”minihankeperheellä” on jo 22 jäsentä. Pienellä rahalla saadaan verrattain paljon aikaan ja hyötyä on päästy jakamaan useisiin kohteisiin koko PoKo-alueelle.
PoKon hallitus on tähän mennessä sitonut budjetoidusta 50.000 euron avustusmäärästä n.
40.000 euroa. Kokemustemme perusteella kysyntää pienille tuille on ja hyöty suhteessa
kustannuksiin on hyvin vertailukelpoista.
PoKo ry:n opinnäytepörssin kautta on nyt valmistunut 12 alueen tarpeista lähtenyttä opinnäytettä yhtä monelta tekijältä. Vapaita aiheita on edelleen olemassa ja uusia otetaan vastaan. Pörssi mahdollistaa opinnäytetyöntekijän löytämisen tarpeelliselle aiheelle ja tarjoaa
mahdollisuuden teettää työ opiskelijalla edullisesti. Opiskelijalle taas ”pörssityön” tekeminen on rahanarvoista. PoKo ry maksaa työn valmistuttua opiskelijalle korvauksen, joka tällä
hetkellä on 400 euroa. Palkkio on saajalleen veronalaista tuloa.
Yhteenveto edellisen hankekauden tuloksista ja yhteensä 131 rahoitusta saaneesta kohteesta on valmistumassa ja julkaistaan PoKo ry:n nettisivuilla lähipäivinä. Alkaneen kauden
Leader-hankkeiden haku PoKo ry:ssä on jatkuvaa. Tutustu toimintaamme osoitteessa
www.pokory.fi tai poikkea toimistollamme osoitteessa Kauppakatu 23 Mänttä. Jäseneksemme voit hakea em. sivuilla olevan ”liity jäseneksi” painikkeen kautta.

Kauniita syyspäiviä toivottelee
SEURAAVA TIEDOTTEEMME
ILMESTYY JOULUKUULLA

Ajankohtaista tietoa
toiminnastamme saat
seuraamalla verkkosivujamme
www.pokory.fi

Juha & Kaisa
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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