Otetaan oppia -teemahanke
Mikä on teemahanke?
Teemahankkeen avulla voidaan toteuttaa paikallislähtöisiä pieniä toimenpiteitä, jotka ovat budjetiltaan
liian pieniä haettavaksi tavallisena Leader-hankkeena. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita
yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Sepra. Teemahanke sisältää hankesuunnitelman
mukaisia alatoimenpiteitä, joita kutsumme alahankkeiksi.
Alahankkeiden sisältö on määritelty teemahankkeen hankesuunnitelmassa ja Otetaan oppia teemahanke tarjoaa yhdistyksille mahdollisuuden tehdä opintoretkiä tai järjestää pienimuotoista
koulutusta.
Kuka voi hakea?
Alahankkeiden hakijoina voivat olla Leader Sepran toiminta- alueella toimivat rekisteröityneet
yhdistykset ja yhteisöt. Hakijoilla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit
hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen hyödyn tulee kohdistua Sepran toiminta-alueelle.
Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon?
Otetaan oppia -teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 500 –
8000 € ja tukiprosentti on 80 %. Omarahoitusosuudeksi hyväksytään raha.
Alahanketta toteuttava yhdistys voi hakea tukea joko opintomatkaan tai/ja järjestettävään kurssiin tai
muuhun lyhyeen koulutustapahtumaan, seminaariin tms.
Opintomatkat
Tukea voi hakea opintomatkaan, joka suuntautuu kotimaahan tai ulkomaille. Matka voi tarjota
mahdollisuuden hankkia ideoita ja uusia näkökulmia, joiden avulla pystytään uudistamaan ja kehittämään
yhdistyksen ja samalla oman alueen toimintaa. Matkan tavoitteena voi olla esimerkiksi verkoston
rakentaminen tai laajentaminen tai yhteistyön ja kontaktien luominen. Hankkeella on oltava selkeä tavoite,
jolla on merkitystä yhdistyksen ja mahdollisesti alueenkin kehittämisen näkökulmasta. Valmis
matkaohjelma ja perustelut matkan teolle liitetään hakemukseen.
Matkan sisältö on vapaasti ideoitavissa, se voi olla esimerkiksi:
• yritysyhteistyön hyvät mallit
• kolmannen sektorin rooli palvelutuotannossa
• kulttuuri tai liikunta yhteisön aktivoijana
• kylien kehittämisen uudet ajatukset
• hankekumppanin etsintä
• nuorten aktivointi mukaan yhteisön toimintaan
• ideoiden haku suunnitteilla olevaan hankkeeseen
Matkalle voi osallistua noin 5-15 henkilöä. Opintomatkojen on oltava mahdollisimman avoimia myös muille
kuin yhdistyksen jäsenille.
Tuettavat kustannukset:
• tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset, kuljetus- ja majoituskustannukset
• matkaohjelmaan liittyvät perustellut kustannukset, sisäänpääsymaksut yms.
• opaspalvelut
• tulkkauspalvelut

Mitä ei tueta:
• palkkakustannukset ja päivärahat
• toimijoiden tavanomainen toiminta, esim. vakiintuneet messumatkat
• epärealistiset ja kohtuuttomat suunnitelmat (kustannusarvio todennettava esim. tarjouspyynnöllä)
• kustannukset, jotka eivät ole välttämättömiä matkan toteutumisen kannalta
• henkilökohtaiset tai muussakin yhteydessä hyödynnettävissä olevat kustannukset (passi, rokotukset
ym.)
• ruokailukustannukset
• vakuutusmaksut
Koulutus
Tukea voi hakea lyhytkestoiseen koulutukseen, joka on kaikille avointa. Koulutus voi tarjota mahdollisuuden
hankkia tietoja ja taitoja, joiden avulla uudistetaan yhdistyksen tai oman alueen toimintaa. Koulutuksen
sisältö ja tavoitteet on esitettävä hankesuunnitelmassa.
Koulutuksen sisältö on vapaasti ideoitavissa ja se voi olla esimerkiksi:
• ilta- tai viikonloppukurssi
• seminaari
• työpaja tai vastaava
Tuettavat kustannukset
• palkka- ja palkkiokustannukset
• matkakulut
• ostopalveluiden hankinta
• markkinointi- ja ilmoituskulut
• tilavuokrat
• materiaali- ja muut kustannukset
Tukea ei myönnetä
• kone-, laite- ja kalustoinvestointeihin
• hakijan tavanomaiseen toimintaan
• hankkeen esim. työpajojen materiaalihankinnat voivat olla maksimissaan 850 euroa.
Miten ja milloin alahankkeeksi haetaan?
Haku teemahankkeessa tapahtuu lomakkeilla 3325A. Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä.
Lomakkeen allekirjoittaa hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö/henkilöt. Lisäksi tarvitaan
kustannusarvio, joka perustuu hintatason tarkistukseen. Opintomatkasta pyydetään myös
matkaohjelma sekä perustelut matkan tarpeellisuudelle ja koulutushankkeesta koulutuksen ohjelmarunko.
Hakulomakkeen liitteeksi vaaditaan kaikilta hakijoilta selvitys taloudellisesta tilanteesta
(tilinpäätösasiakirjat tai viimeisin tiliote). Muistattehan päättää rahoituksen hakemisesta myös yhdistyksen
hallituksessa ja kirjata sen pöytäkirjaan.
Tarvittavaa opastusta hakemuksen tekoon on saatavilla Sepran toimistolta, ja toivomme, että otat yhtyettä
ennen hakemuksen tekoa.

Haku alkaa 29.1. ja hakemusten tulee olla perillä viimeistään 15.3.2020. Hakemukset liitteineen
toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen marja.sorvo (at) sepra.fi.

Alahankkeiden valinta ja toteutus
Määräaikaan mennessä saapuneet hankkeet käydään läpi ja pyydetään mahdollisia lisätietoja.
Täydennyspyyntöihin on vastattava pikaisesti. Mikäli hakemus on puutteellinen eikä pyydettyjä
täydennyksiä on toimitettu määräaikaan mennessä, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi.
Leader Sepran hallitus valitsee teemahankkeeseen mukaan valittavat alahankkeet pisteytyksen mukaisessa
järjestyksessä. Pisteytys toimi rahoitusjärjestyksenä ja teemahankkeelle ennalta määrätty
kokonaiskustannusarvio määrittää mukaan valittavien hankkeiden määrän. Sepran hallitus käsittelee
hankkeet kokouksessaan huhtikuussa 2020.
Hyväksyttävyyskriteerit (kaikkien täytyttävä)
1. Sepra 2020 -strategian mukaisuus
2. Paikallislähtöisyys
3. Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
4. Pyrkimys luoda uutta
Teemahankkeen kriteerit (jokaisesta täyttyvästä kriteeristä 2 pistettä, vähintään yhden täytyttävä)
1. Hankkeella parannetaan matkailu- tai luontoliikuntatarjontaa
2. Hanke parantaa alueen vetovoimaisuutta
3. Hakija ei ole aiemmin hyödyntänyt Leader-rahoitusta
4. Hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä
5. Hanke aktivoi nuoria
Lisäksi Sepran hallitus myöntää tarpeellisuusharkinnan jälkeen hankkeelle 0-5 tarpeellisuuspistettä sen
mukaan, miten hyvin hanke toteuttaa Sepran strategiaa ja miten tarpeellinen hanke on hakijalle/alueelle.
Valinnan jälkeen Sepra tekee kirjallisen sopimuksen valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa.
Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen
noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.
Tuen ulkopuolelle jäävien hankkeiden hakijoille ilmoitetaan kielteisestä päätöksestä ja sen perusteluista
sähköpostitse.
Alahankkeiden toteuttaminen voi alkaa vasta kun siihen on saatu Leader-ryhmältä lupa. Alahankkeiden
toteuttajilla on velvollisuus toteuttaa hankkeitaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Alahanke on
kertakorvausmallissa toteutettava tarkalleen suunnitelmien mukaisesti eikä muutosta voi hakea muilta
osin kuin jatkoajan suhteen.
Alahankkeiden toteuttajilla on oltava taloudelliset resurssit järjestää hankeaikainen rahoitus, tuki
maksetaan jälkikäteen hyväksyttävää raporttia vastaan. Tuen maksua haetaan alahankkeiden
toteutusaikataulusta riippuen 2-4 erässä useampi alahanke kerrallaan ennalta sovitun aikataulun mukaan.
Yhteen alahankkeeseen maksua voi hakea vain kerran hankkeen valmistumisen jälkeen.
Alahankkeiden toteuttajat laativat hankkeistaan loppuraportit, joissa kuvataan hankkeen tavoitteet ja
saavutetut tulokset. Lisäksi hankkeen eteneminen todennetaan valokuvin. Sepra kokoaa raportit ja
valmistelee hankkeen loppuraportin. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen
toimittamisesta myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä. Tuki maksetaan jälkikäteen.
Alahankkeiden ei ole mahdollista hakea ennakkoa.
Alahankkeiden tulee olla toteutettuna 31.10.2021 mennessä.
Jos tuntuu hankalalta, ota meihin yhteyttä niin autamme!

TEEMAHANKE LYHYESTI
• hakuaika 29.1.-15.3.2020
• toteutusaika 31.10.2021 asti
• tukiprosentti 80 %
• kustannusarvio 500-8000 €
• hakijana yhdistys, tuettava kohde sijaitsee Sepran alueella
• opintomatkat ja lyhytkestoiset koulutukset
HAKEMUS LYHYESTI
• kirjoita hankesuunnitelma
• laske kustannusarvio
• tee hankehakemus, pohja on tässä.
• toimita liitteet:
yhdistyksen viimeisin tilinpäätös
matkaohjelma tai koulutuksen runko
hintavertailut hankinnoista
• teemahanke toteutetaan kertakorvausmallilla eli maksun haku on yksinkertaista: Kuitteja ja
kirjanpitoa ei maksatuksen yhteydessä tarvita. Hankkeen toteutus todennetaan raportilla ja
valokuvilla.
•

