
Teemahanke TURVA-koulutukset II
kertakorvausmenettelyllä

Toimenpiteiden hakuaika: 5.9.2019-15.10.2019
TURVA-koulutukset II -teemahankkeesta voivat maaseudulla toimivat yhdistykset hakea
rahoitusta terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin koulutuksiin, toimenpiteisiin. Toimenpiteinä
voivat olla mm. EA-koulutus tai järjestyksenvalvojakoulutus.

Pienellä toimenpiteellä tarkoitetaan tässä hankkeessa kustannusarvioltaan 500 – 5 000 euron
hankintaa. Hakijan tulee perustella koulutuksen tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty, sekä esittää
kustannusarvio ja toteutuksen todentamismenettely.
Tuki toimenpiteille on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeen kustannusarvio koostuu koulutuspalvelun hankintahinnasta.

Hakemus ja liitteet
Hakemus tehdään lomakkeella 3325A, joka löytyy Suomi.fi -palvelusta.

1. Hankesuunnitelmassa on kerrottava miten, todennetaan toteutus,
esim. osallistujalista ja valokuva koulutustilaisuudesta

2. Selvitys hintatason kohtuullisuudesta 3kpl, esim. lehtimainos, kuvankaappaus tms.
3. Ajantasainen yhdistysrekisteriote
4. Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
5. Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan päätös osallistumisesta hankkeeseen

Hakemuksen lähettäminen
Hakemus lähetetään 15.10.2019 mennessä joko sähköpostilla kristiina.asikainen@veejjakaja.fi tai
postitse Veej’jakaja ry, Kristiina Asikainen, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

Hakemusten käsittely
Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan ennalta-asetettujen valinkriteereiden
perusteella ja käsitellään 29.10.2019 Veej’jakaja ry:n hallituksessa, joka tekee rahoituspäätökset.

Valintakriteerit, katso sivu 2

Tuen maksaminen
Tuki maksetaan toimenpiteiden suorittamisen jälkeen loppuraporttia ja
todentamisdokumentteja vastaan.
Toimenpiteet tulee toteuttaa 30.4.2020 mennessä.
Loppuraportti ja todentamisdokumentit tulee toimittaa 15.5.2020 mennessä.

Lisätietoja: Kristiina Asikainen p. 0440 155 223 tai kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

Kristiina
Kirjoituskone
Sivu 1
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Hallitus myöntää rahoitusta toimenpiteelle
Hallitus ei myönnä rahoitusta toimenpiteelle

Rahoituspäätös:

Yhteensä kohdista 1-5

Yhteensä kohdista 6-9

Pisteet yhteensä (kohdat 1-9)

Toimenpiteet valitsee ja lopullisen rahoituspäätöksen tekee Veej'jakaja ry:n hallitus käyttäen valinta-
kriteereinä yllä olevia kriteerejä. Kaikkien toimenpiteiden tulee täyttää kriteerit 1-5, kriteereistä 6-9 saa
lisäpisteitä (+1 p jokaisesta). Toimenpiteet asetetaan saatujen pisteiden mukaan rahoitusjärjestykseen.
Tasapisteissä Veej'jakaja ry:n hallitus käyttää tarveharkintaansa.

Hakija:

Hakija esittää turvallisuuteen liittyvät perustelut

Toimenpide kohentaa turvallisuutta, kansalaisten omatoimista varautumista

Investointi:

Kyseessä on hakijan ensimmäinen Leader-hanke

Teemahanke: TURVA-koulutukset II
Toimenpiteiden valintakriteerit

Seuraavien kriteereiden toteutumisesta hakija saa lisäpisteitä:

Kaikkien alla olevien kriteereiden tulee toteutua:

Toimenpide on teeman ja Veej'jakaja ry:n strategian mukainen

Hakijalla on taloudelliset ja tuotannolliset resurssit hankkeen toteuttamiseen

Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä

Toiminta kohdistuu Veej'jakaja Leader ry:n alueelle

Hakemus sisältää kaikki vaadittavat dokumentit
(ml. hintatason vertailun ja toteutuksen todentamissuunnitelman)

Toimenpide toteutetaan useamman toimijan yhteistyönä
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