
 
Pomoottori ry:n yhteisörahoituksen säännöt 
 
1. Pomoottori ry:n yhteisörahoituksen tavoitteena on mahdollistaa Pomoottori ry:n toimialueen 
(Juupajoki, Kuhmalahti, Pälkäne, Orivesi) pienimuotoinen kehittämistyö alueen elinvoimaisuuden 
säilyttämiseksi. Yhteisörahoituksesta käytetään jatkossa termiä ”avustus”.   
 
2. Yhteisörahoitus myönnetään osarahoituksena voittoa tavoittelemattomaan kehittämistoimintaan. 
Avustusta  voivat hakea yhdistykset, muut rekisteröidyt tahot sekä poikkeustapauksissa, hallituksen 
arvioinnin perusteella myös rerkisteröimättömät toimikunnat. Avustusta ei myönnetä muiden, kuten 
esimerkiksi EU-osarahoitteisten, hankkeiden omarahoitusosuuden kattamiseen tai päällekäiseen 
toimintaan niiden kanssa. Rahoitusta ei myönnetä yrityksille eikä julkisyhteisöille.  
 
3. Avustuksen myöntämisestä päättää Pomoottori ry:n hallitus. Päätös ei ole valituskelpoinen. 
Avustuksen hakemista varten hakijan tulee toimittaa määräaikaan mennessä Pomoottori ry:n 
hallitukselle hankehakemus, joka sisältää hankesuunnitelman, kustannusarvion ja muut 
suunnitelman arvioimiseksi tarvittavat tiedot. Pomoottori ry:n hallitus laatii yksityiskohtaisemmat 
ohjeet. Pomoottori ry:n hallitus voi antaa erityisiä ehtoja hankkeen toteuttamiselle. 
 
4. Avustusta myönnetään enintään 90% Pomoottori ry:n hallituksen hyväksymän kustannusarvion 
määrästä. Hakijan on selvitettävä, kuinka omarahoitusosuus tullaan kattamaan. Oma rahoitus voi 
olla talkootyötä, mikäli talkootyö on hankesuunnitelman mukaisen toiminnan kannalta tarpeellista. 
Talkootyö arvotetaan VNA 1174/2014 mukaisesti ja siitä tulee pitää tuntikirjanpitoa. 
 
5. Pomoottori ry:n hallituksella tai hallituksen nimeämällä henkilöllä on oikeus tutustua 
hankekohteeseen ja saada tarvittavat lisäselvitykset (ml. hakijan taloudellinen tilanne siltä osin kuin 
se on omarahoitusosuuden kattamisen kannalta välttämätöntä), mikäli se on hakemuksen arvioinnin 
kannata tarpeellista. Hakija voi muuttaa hankesuunnitelmaa ja –budjettia yhteistyössä Pomoottori 
ry:n edustajan kanssa. Muutokset on toimitettava Pomoottori ry:n ilmoittamaan määräaikaan 
mennessä.  
 
6. Hankkeen toteutuksen saa aloittaa, kun hakemus on jätetty Pomoottori ry:n ilmoittamaan 
osoitteeseen ja hakija on saanut vastaanottokuittauksen hakemuksen saapumisesta. Hakijan tulee 
huomioida, että haettua avustusta ei välttämättä myönnetä, jolloin kaikki kustannukset jäävät 
hakijan itsensä maksettaviksi. 
 
7. Avustus maksetaan jälkikäteen prosentuaalisena osuutena toteutuneista kustannuksista 
hyväksytyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti. Avustuksen maksamiseksi hakijan 
on toimitettava Pomoottori ry:n hallitukselle hankkeen kulujen osalta kirjanpito-ote ja/tai tosite- ja 
tiliotekopiot sekä annettava riittävä selvitys hankkeen toteutuksesta. Pomoottorin hallitus tai 
hallituksen nimeämä henkilö voi tarkastaa hankkeen toteutuksen ja/tai pyytää avustuksen 
maksamisen kannalta tarpeellisia lisätietoja hankkeen toteutuksesta. Hallitus hyväksyy 
yksityiskohtaisemmat menettelytavat avustuksen maksamiseksi.  
 
 


