IDEAHAKU

Leader Pohjoisin Lappi on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven kuntien
alueilla toimiva Leader-ryhmä. Sen kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen, osaamisen ja ihmisten
innostuksen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Sinä ideoit – me autamme!

KEHITTÄMISHANKKEIDEN IDEAHAUT 20 000€-80 000€ HANKKEILLE, OHJE JA LOMAKE
Leader Pohjoisin Lappi toteuttaa kehittämishankkeille kolme ideahakua vuoden 2019 aikana. Haut
on teemoitettu. Teemahaku toteutetaan siten, että hakija toimittaa hankeideat Leader-ryhmälle,
joista hallitus valitsee parhaimmat hankkeet jatkovalmisteluun. Toimintatavalla pyritään
helpottamaan hakijoiden hakuprosessia.
-

haku 3. päättyy lokakuussa (tarkentuu). Haun teemoja ovat nuoret ja kansainvälisyys.
Aikataulu tarkentuu.
Vuonna 2019 toivomme teema- ja ideahakujen yhteydessä rohkeita kokeiluja, yhteistyötä ja
verkostoitumista sekä vahvaa kansainvälistymiseen suuntautumista nuorten ja yrittäjyyden
osalta.

Kehittämishankkeen tulee toteuttaa Peloton Pohjoisin-strategiaa Peloton Pohjoisin-strategia ja
valintakriteereitä Valintakriteerit(pisteytys) sekä kehittämishankkeita ohjaavaa asetusta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141174
Haussa haetaan yleishyödyllisiä kehittämishankkeita. Hanke voi olla myös elinkeinoja edistävä
yhteistyöhanke tai koulutushanke. Hanke ei voi sisältää investointeja. Kehittämishankkeen
tuenhakija voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö taikka säätiö. Hakijana voi siis
toimia mm. rekisteröityneet yhdistykset ja kunnat.
Idealomake toimitetaan osoitteeseen johanna.liinamaa@pll.fi. Leader Pohjoisimman Lapin
hallitus valitsee parhaiten strategiaa toteuttavat ideat, jonka jälkeen laaditaan tarkemmat
suunnitelmat. Hallitus käsittelee tämän jälkeen uudelleen hankkeet ja päättää rahoitettavuudesta.
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IDEAHAKULOMAKE
Kysymykset ovat apukysymyksiä, jotka tukevat suunnitelman kirjoittamista. Kaikkiin kysymyksiin ei
tarvitse vastata, vaan ne voi poistaa hakulomakkeesta.

1. Hakija ja yhteistiedot
- hakijatahon nimi (esim.rekisteröitynyt yhdistys)
- yhteishenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
2. Hankkeen tausta ja tarve sekä tavoitteet

-

-

-

Yleishyödyllinen kehittämishanke, tuki 90%
miten hanke vastaa Peloton Pohjoisin -strategian Tulevaisuus häikäisee - Nuorten Leader
painopisteeseen tai strategian keinoon Yhdessä enemmän -kansainvälisyys ja verkostot?
mistä saitte idean? Kenen kanssa hankeideaa on työstetty?
mihin ongelmaan tai tarpeeseen idealla haetaan ratkaisua?
mitä ongelman ratkaisemiseksi on aiemmin tehty?
onko hanke kylien yhteinen tai sektorirajat ylittävä, lisääkö hanke toimijoiden yhteistyötä?
tuoko tai mahdollistaako hanke uuden palvelun tai palveluiden tarjoamisen kylällä?
lisääkö hanke asukkaiden hyvinvointi ja millä tavoin?
mitä vaikutuksia idean toteuttamisella on kylän/alueen viihtyvyyteen ja elinvoimaan?
mahdollistaako idea uudenlaista toimintaa kylällä? onko hanke kokeileva?
sisältääkö hanke uusia tapoja toimia?
edistääkö hanke kestävän kehityksen tavoitteita?
Yhteistyöhanke, tiedon ja osaamisen lisääminen, tuki 80%
miten hanke vastaa Peloton Pohjoisin -strategian Tulevaisuus häikäisee - Nuorten Leader
painopisteeseen tai strategian keinoon Yhdessä enemmän -kansainvälisyys ja verkostot?
mistä saitte idean?
mihin ongelmaan tai tarpeeseen idealla haetaan ratkaisua?
ketkä tahot hankkeessa voisivat olla mukana?
mitä ongelman ratkaisemiseksi on aiemmin tehty?
kenen kanssa ideaa on työstetty?
Minkä tahojen yhteistyötä hankkeessa edistetään?
Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
edistääkö hanke saamelaista painopistettä?
edistääkö hanke kansainvälistymistä?
Koulutushanke, tuki 70-90%
miten hanke vastaa Peloton Pohjoisin -strategian Tulevaisuus häikäisee - Nuorten Leader
painopisteeseen tai strategian keinoon Yhdessä enemmän -kansainvälisyys ja verkostot?
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-

mistä saitte idean?
mihin ongelmaan tai tarpeeseen idealla haetaan ratkaisua?
mitä ongelman ratkaisemiseksi on aiemmin tehty?
kenen kanssa ideaa on työstetty?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
tukeeko hanke kansainvälistymistä?
tukeeko hanke saamelaista painopistettä?
mitä kouluttamisella tavoitellaan?

3.
-

Hankkeen toimenpiteet
millaisia toimenpiteitä hankkeessa tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi?
kuka toimenpiteet toteuttavat (talkootyönä, ostopalveluna, palkkatyönä)
millä alueella hanke toteutetaan?
mitkä tahot toteutukseen osallistuu?

4. Kustannusarvio
- Millaisia kuluja hankkeen toteuttaminen vaatii? Palkataanko hankkeelle työntekijä vai
ostetaanko toteutus? Sisältääkö hanke ostopalveluita, vuokrakuluja, matkakuluja?
Arvioikaa kustannukset ja mikäli yksityinen rahoitusosuus toteutetaan talkootyönä, tulee se
laskea mukaan kokonaiskustannuksiin.

