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Hakuohje alahankkeille 

 
 
1. Tuen hakijat 

Hankkeiden toteuttajana voivat olla rekisteröityneet yhdistykset tai yhteisöt, jotka toimivat PoKo ry:n 
toimialueella eli Juupajoella, Mänttä-Vilppulassa, Ruovedellä tai Virroilla. 

 

2. Tuettavat kohteet 

Hankkeessa tuetaan yleishyödyllisiä investointeja. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan kohdetta, joka on 
laajasti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Tuettavien investointien tulee viestiä älykkäästä Ylä-
Pirkanmaasta, edistää alueen houkuttelevuutta asuinalueena, parantaa vapaa-ajan palveluita 
erityisesti nuoria ajatellen sekä lisätä mahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan. 

Tuen edellytyksenä on pysyvyysvelvoite eli tuettujen kohteiden tai välineiden on oltava alueen 
asukkaiden ja alueella toimijoiden käytettävissä yleishyödyllisen investointihankkeen luonteen 
mukaisesti vähintään viisi vuotta viimeisestä maksatuksesta. 

 

3. Tuen määrä 

Alahankkeiden tukiprosentti on kiinteä 50 % ja myönnettävän tuen määrä on vähintään 500 € ja 
enintään 5000 €. Hankkeiden omarahoitukseksi hyväksytään talkootyö (max. 90% 
omarahoitusosuudesta). Omarahoitus huomioon ottaen hankkeiden kokonaiskustannusarvioiden on 
oltava vähintään 1000 € ja enintään 10 000 €.  

 

4. Hyväksyttävät kustannukset 

Alahankkeissa tehtävien investointien kustannuksiksi hyväksytään suunnittelukulut, materiaalit, 
rakennus- tai asennustyö sekä koneet, kalusto ja laitteet, tietokoneohjelmistot. Kustannusten 
kohtuullisuus tulee perustella hintavertailulla hakuvaiheessa. Toimenpiteistä tulee esittää suunnitelma 
ja siihen perustuva kustannusarvio. 

 

https://www.pokory.fi/index.php?k=10287
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5. Valintamenettely 

Teemahankkeeseen haetaan rahoitettavat alahankkeet avoimen hakumenettelyn kautta.  

Rahoitettavien hankkeiden on täytettävä yleiset hanketukiehdot: 
     - hankkeelle on oltava tosiasiallinen tarve 
     - toiminnan on oltava yleishyödyllistä ja kaikille avointa 
     - hankkeen toteuttajalla täytyy olla resurssit toteuttaa hanke (osaaminen sekä väli- ja omarahoitus) 
     - hakemuksen liitteenä on toimitettu kaikki tarvittavat tiedot. 

Hankkeen valintaan vaikuttaa kokonaisuus eli yleisarvio, jossa huomioidaan mm. hankkeen 
vaikuttavuus alueella, hyödynsaajien joukko, onko hanketoimija uusi sekä yhteistyö muiden kanssa.  

Lisäksi valintaan vaikuttavat seuraavat kriteerit/painotukset:      
     - missä määrin hanke lisää uuden teknologian, digitaalisuuden hyödyntämistä? 
     - kuinka hyvin nuoret ja erityisryhmät huomioidaan hankkeessa?  
     - kuinka paljon hanke lisää toiminnallisuutta? 

Painotusten toteumista arvioidaan asteikolla 0-5 (0 = ei ollenkaan, 5 = erittäin paljon).  
Valinnat tehdään yleisarvion ja valintakriteereiden pisteytyksen perusteella. 

 

6. Tuen hakeminen 

Hakuaika on 1.11.2021-31.1.2022. Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan 
hallituksen käsittelyyn. Rahoitettavat hankkeet valitaan PoKon hallituksen kokouksessa helmikuussa. 

Hanketukea haetaan hakemuslomakkeella 3325B. Lomakkeen löydät tästä ja täyttöohjeet tästä. Lisäksi 
tarvitaan muutama liite. Nämä kaikki löydät verkkosivultamme tästä tai pyytämällä näitä PoKon 
toimistolta. 

Täytetty hakemuslomake liitteineen toimitetaan PoKon toimistolle joko sähköpostilla 
toimisto@pokory.fi tai osoitteeseen Kauppakatu 23, 35800 Mänttä. 

Huom! Muistathan, että hakemus on allekirjoitettava yhdistyksenne sääntöjen mukaan (joko yksi tai 
kaksi allekirjoittajaa). 

 

Lisätietoja: Jutta p. 044 5740 052 tai Seppo p. 044 5740 057,  toimisto@pokory.fi  

https://www.pokory.fi/index.php?k=10287
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325b.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325b_ohje.pdf
https://www.pokory.fi/index.php?k=115113
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mailto:toimisto@pokory.fi

