
LIITE 1.
Pomoottori ry:n hallituksen ohjeet yhteisörahoituksen hakemiseksi 
hakukierroksella 20.4.-26.5.2017

1. Ennen hakemuksen tekoon ryhtymistä hakijan tulee perehtyä yhteisörahoituksen sääntöihin
huolellisesti. Tässä ohjeessa ei toisteta säännöissä mainittuja seikkoja.

2. Yhteisörahoitus on tarkoitettu pienimuotoiseen kehittämistoimintaan, mikä tarkoittaa sitä,
että tuettaville hankkeille ei niiden pienuuden vuoksi voi esimerkiksi hakea Leader-
rahoitusta. 

- Hakukierroksella 20.4.-26.5.2017 myönnettävän tuen enimmäismäärä on 5000 euroa ja
hakijayhteisö voi jättää vain yhden avustushakemuksen.

 
3. Yhteisörahoituksen hakemiseksi tulee laatia hankesuunnitelma, joka sisältää seuraavat

tiedot: 
1. Hakijayhteisön nimi, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti,

puhelinnumero). 
- Yhteystiedot voivat olla joko yhteisön tai yhteyshenkilön. Pomoottori hoitaa
yhteisörahoitukseen liittyvät asiat pääasiassa sähköpostitse.

2. Hankkeen nimi
3. Hankkeen kohdentuminen 

- Missä hanke toteutetaan?
4. Lyhyt kuvaus yhteisön toiminnasta
5. Yhteisörahoituksen tarve

- Mihin rahoitusta haetaan ja miksi?
- Jos suunnitelmaan sisältyy koneiden, laitteiden tai vastaavien hankintaa,
hakemuksesta tulee ilmetä minne ne sijoitetaan

6. Yksityiskohtainen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
- Kuinka hintataso on selvitetty?
- Kuinka omarahoitusosuus tullaan kattamaan? Mikäli omarahoitus sisältää
talkootyötä, suunnitelmassa on selvitettävä mitä työtä tehdään ja kuinka paljon.
Talkootyön arvo on 15 euroa/tunti tai  konetyönä (traktori-, kaivinkone-, kuorma-
auto tms. ja kuljettaja) 45 euroa/tunti. Konetyö sopii yhteisörahoituksen
omarahoitusosuuden kattamiseen vain poikkeustapauksissa.

7. Toteutusaikataulu
- Mihin päivämäärään mennessä hanke toteutetaan? Aikataulun on oltava
kohtuullinen hankkeen laajuuteen nähden. Hakukierroksen 20.4.-26.5.2017
hankkeet on toteutettava 31.12.2017 mennessä. 
- Mikäli hanke saa yhteisörahoituksen, hallitus vahvistaa ajankohdan johon
mennessä avustusta on haettava Pomoottorilta. Avustuksen maksamista varten
tarvitaan ote yhdistyksen kirjanpidosta hankkeen kulujen osalta, joten kirjanpito
kannattaa pitää ajan tasalla. 

4. Hakemukseen tulee liittää mieluiten pdf-tiedostona ote hakijayhteisön hallituksen
pöytäkirjasta, josta ilmenevät seuraavat asiat:

1. Yhteisörahoituksen hankesuunnitelma on käsitelty hallituksen kokouksessa ja sille
on päätetty hakea avustusta Pomoottori ry:ltä

2. Kokouksessa on perehdytty Pomoottori ry:n yhteisörahoituksen sääntöihin sekä
tähän hakuohjeeseen ja niitä sitoudutaan noudattamaan.

3. Pomoottori ry:lle annetaan lupa julkaista yhteisörahoituksen saajan nimi, rahoituksen
käyttötarkoitus ja määrä internet-sivuillaan tai muussa tiedottamisessa

4. Päiväys ja allekirjoitukset 



5. Hakemus ja pöytäkirjanote tulee toimittaa 26.5.2017 klo 16 mennessä osoitteeseen
yhteisorahoitus@pomoottori.fi

- Sähköpostin aiheeksi toivotaan kirjoitettavan ”yhteisörahoitushakemus”

6. Yhteisörahoitushakemuksia arvioidessa kiinnitetään erityisesti huomiota hankkeen
yleishyödyllisyyteen, tarpeellisuuteen, suunnitelman toiminnalliseen kokonaisuuteen sekä
kustannustehokkuuteen. 

7. Avustuksen maksamisen hakemisesta laaditaan myöhemmin oma ohjeensa.

8. Nämä yhteisörahoituksen hakuohjeet ovat voimassa hakukierroksella 20.4.-26.5.2017.
Seuraavia hakukierroksia varten ohjeita voidaan muuttaa. 

9. Yhteisörahoitusta koskevat tiedustelut: yhteisorahoitus@pomoottori.fi tai
yhteisörahoituskoordinaattori Merja Kirjasniemi puh. 040 8199514 (arkisin päiväaikaan)


