VIRE-rahan hakuohje
VIRE-raha -tuki nuorten, kylien ja yhdistysten pieniin hankkeisiin
Ohjeet rahoituksen hakemiselle:
VIRE-rahoitusta voivat hakea Suupohjan Kehittämisyhdistyksen jäsenet. Nuorten hankkeissa
vastuuhenkilön tulee olla jäsen.
Mikä on VIRE-raha?
VIRE-raha mahdollistaa uuden toiminnan ja pienten projektien käynnistämisen kylillä ja yhdistyksissä.
Tavoitteena on saada erilaiset yhdistykset, kylät sekä nuoret mukaan elinympäristönsä kehittämiseen.
Mihin rahaa voi saada?
Tuettavien hankkeiden teema on vapaa. Se voi liittyä esimerkiksi tapahtuman, kerhotoiminnan
järjestämiseen tai kylälehden tekemiseen. Teemana voi olla myös yhteinen hankinta, rakentamis- tai
kunnostusprojekti tai hyvin perusteltu opintomatka. Mikäli tukea haetaan tapahtuman
järjestämiseen, tulee tapahtuman kohdistuu pääasiassa lapsiin, nuoriin tai senioreihin ja tuoda
mukanaan jotain uuttaa ja mahdollisesti jotain pysyvää.
Mihin rahaa ei voi saada?
Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:
– toimintaan, josta peritään maksu
– palkkakuluihin tai päivärahoihin
– puhelinkuluihin, ruokailu- tai kahvituskuluihin
– kansalaisopiston järjestämiin kursseihin tai salivuoromaksuihin
– kunnan vastuulla oleviin hankintoihin
– yhdistyksen normaaliin toimintaan
– yhdistysten vuosijuhlien järjestämiseen
Paljonko rahaa voi saada?
Tukea VIRE-rahan kautta voi saada enintään 65 % hyväksyttävistä kustannuksista, mutta kuitenkin
enintään 500 euroa.
Kuka voi hakea?
VIRE-rahaa voivat hakea yhdistykset ja nuorten ryhmät. Hakijan tulee olla Suupohjan
Kehittämisyhdistyksen jäsen. Nuorten ryhmissä tulee olla vähintään kolme 13–25 -vuotiasta henkilöä.
Lisäksi ryhmän vastuuhenkilön täytyy olla täysi-ikäinen ja Suupohjan Kehittämisyhdistyksen jäsen.
Sama yhdistys voi saada tukea enintään kaksi kertaa vuodessa, mutta vain kerran vuodessa saman
tyyppiseen toimintaan (esim. tukea myönnetään 1 tapahtumaan ja 1 hankintaan).
Miten rahaa haetaan?
VIRE-rahaa haetaan täyttämällä erillinen hakemuslomake ja toimittamalla se Leader Suupohjan
toimistolle. Hakuaika on jatkuva.
Hakumenettely
VIRE-rahan hakulomake toimitetaan allekirjoitettuna Leader Suupohjan toimistolle.
Hakemukset käsitellään Leader Suupohjan hallituksessa, joka tekee projektista päätöksen.
Projekti voi alkaa aikaisintaan sinä päivänä kun hakemus saapuu Leader Suupohjan toimistolle.
VIRE-rahaa ei siis voi saada takautuvasti. Suositus on, että projekti aloitetaan vasta kun on saatu myöntävä
päätös VIRE-rahan saamisesta.
Projektiin liittyvät kulut tulee olla syntyneitä ja maksettuja projektin toteutusaikana.
Maksatus haetaan hankkeen päätyttyä erillisellä lomakkeella ja mukaan liitetään maksukuitit tehdyistä
hankinnoista ja kopiot mahdollisista laskuista sekä loppuraportti.
Jos hanke ei täytä päätöksen ehtoja, voi Leader Suupohja periä hakijalta tuen takaisin.
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VIRE-rahan hakuohje

Ohje hakemuslomakkeen täyttämiseen:
Kohta 1. Hakija
Hakijana olevan yhdistyksen nimi tai nuorten ryhmässä, nuorten nimet
Yhdistyksen rekisterinumero tai Y-tunnus ja nuorilta henkilötunnukset
Yhdistyksen tai nuorten (kaikkien hakijana olevien) kotikunta, puhelinnumero, osoite ja
sähköpostiosoite
Kohta 2. Vastuuhenkilö
Yhdistyksen hankkeesta/projektista vastaavan henkilön tiedot ja nuorten ryhmässä
vastuuhenkilönä toimivan tiedot
Kohta 3. Hankkeen nimi
Hakijan valitsema nimi hankkeelle
Kohta 4. Hankkeen toteutusaika
Toteutusaika alkaa aikaisintaan hakemuksen saavuttua Leader Suupohjan toimistolle.
Päättymisajankohta tulee arvioida niin, että kaikki hankkeeseen kohdistuvat laskut on
ehditty siihen mennessä maksaa.
Kohta 5. Hankkeen kuvaus
Kuvaus millä vastataan mm. kysymyksiin mitä tehdään, missä tehdään, milloin tehdään,
miten tehdään, kuka tekee ja ketkä hankkeesta/projektista hyötyvät.
Kohta 6. Kustannusarvio
Vastaa kysymykseen: mihin rahaa tarvitaan ja paljonko mikäkin kuluerä arviolta maksaa.
Esim. tilavuokra xx €, julisteet xx €
Kohta 7. Muu rahoitus
Mistä saadaan vähintään 35 % muuta rahoitusta?
Kohta 8 Paljonko haetaan VIRE-rahaa
VIRE-rahan osuus on maksimissaan 65 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, mutta
kuitenkin enintään 500 euroa.
Kohta 9. Vakuutus ja allekirjoitus
Yhdistyksen allekirjoitus virallisten nimenkirjoitussääntöjen mukaisesti ja vastuuhenkilön
allekirjoitus, ellei hän ole jo allekirjoittanut yhdistyksen puolesta.
Nuorten ryhmä: kaikkien hakijoiksi ilmoitettujen allekirjoitukset ja alle 18 -vuotiailta myös
heidän huoltajansa allekirjoitus. Lisäksi tarvitaan vastuuhenkilön allekirjoitus.

Lisätiedot: Tuija Takamäki, puh. 040 7055 801, tuija.takamaki@leadersuupohja.fi
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