MASSII! NuorisoLeader –hanke
SÄÄNNÖT
1. MASSII! Nuoriso-Leader –hankkeen tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja
saada nuoret mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin.
2. Rahoitus on suunnattu 12-25 –vuotiaille. Erityisenä kohderyhmänä ovat
syrjäytymisvaarassa ja ilman koulutus- tai työpaikkaa olevat nuoret, mutta kaikki ovat
tervetulleita mukaan.
3. Projektin teema on vapaa. Se voi olla esimerkiksi oman tapahtuman järjestäminen,
osallistuminen tapahtumaan tai yhteisten harrastusvälineiden hankinta. Projektin teeman
pitää tukea Varsin Hyvä ry:n maaseudun kehittämisstrategiaa Yhdessä vielä enemmän –
Ihmisen kokoisia ja elämän makuisia hankkeita ´. On eduksi, että idea hyödyntää
mahdollisimman montaa nuorta ja projektissa on uutuusarvoa.
4. Projekti tulee toteuttaa ja sen hyöty kohdistua Varsin Hyvä ry:n toimialueelle, johon kuuluu
Lieto, Masku, Nousiainen, Paimio, Rusko, Sauvo ja Taivassalo. Kaarinasta ent. Piikkiön
alue ja Kuusiston saari, Naantalista Livonsaari sis. Lempisaaren alue, Luonnonmaa,
Merimasku, Rymättylä, Velkua ja Naantalin vanha kaupunki, Raisiosta alue Palovuoresta
Haunisten altaalle ja Raision joelle ja Turusta Maaria, Paattinen ja Kakskerran alue
(Kakskerta, Satava, Kulho, Järvistensaari, Isosaari, Mäntysaari, Haapaluoto, Kuusiluoto,
Hinttinen,
Niittusaari,
Jukoluoto,
Latosaari
ja
Ollilansaari).
5. Hankkeen toteutusaika on 16.1.2017-30.6.2018. Hakuaika on jatkuva, viimeinen
hakupäivä on 31.12.2017, ja hankkeet tulee olla toteutettuna 30.6.2018 mennessä. Tukea
haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella. Hakulomakkeen voi toimittaa joko
sähköisesti
tai
kirjepostina.
6. Tukea voidaan myöntää projektille jonka toteuttamisesta, toiminnasta, rahan käytöstä ja
tuloksista vastaavat nuoret. Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa. On eduksi
jos toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää tai se sopii myös muille nuorten ryhmille.
7. Projektin hakijana voi toimia yhdistys tai muu yhteisö tai vähintään kolmen nuoren ryhmä.
Jos ryhmä koostuu alla 18-vuotiaista, tulee hankkeelle nimetä täysi-ikäinen vastuuhenkilö.
Vastuuaikuinen avustaa ryhmää hakemuksen täyttämisessä ja raportoinnissa sekä vastaa
tuen käytöstä ryhmän kanssa. Hakulomakkeeseen tarvitaan vähintään kolmen nuoren
allekirjoitukset, ja alaikäisten hakijoiden osalta myös huoltajien allekirjoitukset.
8. Projekti voidaan toteuttaa yhteistyössä esim. kunnan/kaupungin nuorisotoimen, koulun tai
opiston kanssa. Yhdistyksen ollessa hakijana toiminta ei voi olla sen normaalia,
aikaisemmin toteuttamaa toimintaa, vaan siinä tulee olla jokin uusi ulottuvuus. Ryhmällä
tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Yhteyshenkilön tulee olla
henkilökohtaisesti yhteydessä Varsin Hyvän henkilökuntaan hakemisen yhteydessä.
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9. Tuen suuruus on 100 – 1.000 euroa/projekti ja tuen määrä 100 %
kokonaiskustannuksista. Tuki maksetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä 70 %
hankkeen alkaessa ja loput 30 % loppuraportoinnin yhteydessä. Kustannusten tulee
syntyä hankkeen toteutusajalla.
10. Tuen käyttö
- raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu
- jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa tukea
haettaessa
- hankinnoissa, esim. yhteiset harrastusvälineet, hakijan on annettava etukäteen selvitys
siitä missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä
vastaavat niiden kunnossapidosta
Tukea ei myönnetä
- jälleenmyyntiin tarkoitettujen tuotteiden hankintaan
- normaalista, jatkuvasta harrastuksesta tuleviin kuluihin
- harrastusten osallistumismaksuihin
- tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin (esim.
hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus)
- uusien yhdistysten perustamiseen
11. Rahoitettavat projektit hyväksyy Varsin Hyvä ry:n hallitus. Varsin Hyvä varaa täydet
oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Jos projektin aloittaa ennen Varsin Hyvän
päätöstä, tekee sen ns. omalla riskillä, eli jos päätös on kielteinen, niin rahoitusta ei saa.
Hakemukselle on eduksi, jos siinä on suosittelijan lausunto.
12. Projektista tiedotettaessa tulee käyttää Leader Varsin Hyvän logoa. Logon eri versioita
toimitetaan myönteisen tukipäätöksen yhteydessä.
13. Projektin
päätyttyä
toimitetaan
lyhyt
kirjallinen
raportti
toiminnasta
loppuraportointilomakkeella sekä selvitys rahan käytöstä toimittamalla kuitit suoritetuista
maksuista. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa kuittia erityisestä syystä, tulee
hankinta perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä. Jos projekti on toteutunut
huomattavasti pienempänä tai ei lainkaan, palautetaan käyttämättä jäänyt raha. Jos
projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kuitenkaan
kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
14. Loppuraportointi tulee tehdä kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.
15. Varsin Hyvä ry maksaa tuen toisen erän (30 %) kahden viikon kuluessa loppuraportin
toimittamisesta. Maksuhakemuksen käsittelee ja maksupäätöksen tekee Varsin Hyvän
henkilökunta.
16. Projektiin osallistuneet nuoret saavat todistuksen projektin päätyttyä.
17. Toiminnan tulee olla päihteetöntä.
18. Paras projekti palkitaan hankkeen päätyttyä. Valinnan tekee Varsin Hyvä ry:n hallitus.

Sivu 2 / 2

