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Teemahankkeen tavoitteena on työllistää
25 iältään 16-25-vuotiasta nuorta.
Hankkeen toimialuetta on Kantrin Leaderrahoitukseen kuuluvat maaseutualueet.
Hakuaika on 1.11.2021-31.1.2022.
Tukiprosentti on kaikille 80 %.
Hankkeen toimenpiteiden toteutusaika on
1.2.2022 - 31.10.2022.
Ennen Kantrin johtokunnan käsittelyä ja Ely-keskuksen
virallista päätöstä, hankkeen toteuttaminen on omalla riskillä.

Hakuohje

Kantrin Nuoret töihin 2-teemahanke
Mikä?

Kantrin Nuoret töihin 2-teemahanke on Kantri ry:n Leader-kehyksestä
rahoitettu hanke, jonka avulla tarjotaan mahdollisuutta palkata yhteisöön
nuori kesätyöntekijä ja johon Kantri ry valitsee toimenpiteitä avoimen
haun perusteella ennalta sovittuja valintaperusteita käyttäen. Kantri ry
siirtää teemahankkeelle myönnetyn tuen valituille toimenpiteille
sopimuksen mukaisesti. Kantri ry hoitaa teemahankkeen kaiken sähköisen
hankehallinnon Hyrrässä.

Miksi?

Teemahankkeet ovat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
uusi tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen
mahdollisuuksia
hyödyntää
ohjelman
rahoitusta
paikallisessa
kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian
toteuttamista. Teemahankkeeseen kootaan taloudellisesti pieniä
alahankkeita eli toimenpiteitä yhteen ja koko hankkeen hakijana ja
hallinnoijana toimii Leader-ryhmä.

Kuka voi hakea?

Toimenpiteiden toteuttajiksi voivat hakea Kantrin
yleishyödylliset rekisteröidyt yhdistykset ja yhteisöt.

Mitä tuetaan?

toiminta-alueen

Tukea voi hakea toimenpiteille, jotka ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä.
Tuki on 80 %. Kustannusarvion pitää sisältää arvonlisävero. Tuen avulla
tarjotaan mahdollisuutta palkata nuori kesätyöntekijä järjestämään /
mukaan järjestämään yhdistyksessä uutta toimintaa. Johtokunnan
päätöksen perusteella yhdelle hakijalle annetaan tukea korkeintaan
kolmen nuoren työllistämiseksi ja neljän kuukauden jaksolle per nuori.

Kantri järjestää hankkeeseen osallistuville yhdistyksille koulutusta ja tukea
siitä, miten työnantajana toimitaan. Hankkeen aikana pyritään yhdistysten
kanssa käymään läpi koko prosessi aina rekrytoinnista työtodistuksen
antamiseen. Neuvonta toteutetaan Kantrin henkilökunnan voimin. Lisäksi
tarvittaessa hankitaan ostopalveluna koulutustilaisuuksia asiaan liittyvistä
eri aihekokonaisuuksista, esim. palkkaamiseen liittyvä lainsäädäntö,
pakolliset
sivukuluvakuutukset
ja
verotus
tai
työnjohdon
järjestäminen.Verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa osallistuvien
yhdistysten välillä pyritään edistämään järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.
Koulutustilaisuuksiin voi mahdollisuuksien mukaan osallistua myös muut
kuin hankkeen toteuttajat.
Yhteistyötahoja hankkeelle ovat maaseutualueiden yhdistykset ja yhteisöt,
alueen kunnat ja kaupungit, seurakunnat sekä muut maaseututoimijat.
Hankkeen toivotaan kiinnostavan erityisesti sellaisia yhdistyksiä, joilla ei
ole aikaisempaa kokemusta työntekijän palkkaamisesta, tai kokemusta on
vain vähän. Hankkeen pyrkimyksenä on nostaa yhdistysten tietotaitotasoa
siten, että kynnys nuorten työntekijöiden palkkaamiseen madaltuu.
Hankkeen
mahdollistavien
toimintakokeilujen
avulla
päästään
kokeilemaan uusia toimintamuotoja. Jos toiminta on riittävän
kiinnostavaa, sille löytynee toteutustapa jatkossakin.
Nuoret töihin 2-hankkeessa paitsi luodaan työllistymismahdollisuuksia
nuorille, luodaan heille myös mahdollisuuksia aloittaa kasvu
kiertotalousosaajiksi. Valintakriteereiden kautta myös työnantajia
herätellään näkemään, millä tavoin kiertotalouden elementit näkyvät
työssä ja kuinka työntekijöille voidaan tarjota mahdollisuus työnteon
ohessa oppia kiertotalousajattelun periaatteita ja kestävyystaitoja.
Työtehtävät voivat
a) itsessään olla vahvasti kiertotalouteen linkittyviä
(lähiruoka/ruoantuotanto, luonnonmonimuotoisuus/vieraslajitorjunta/
arvokkaat elinympäristöt, rakennusten /huonekalujen /vaatteiden ym.
korjaaminen jne),
b) Jakamistalouteen liittyvää toimintaa (Lainaamot, vuokraus),
c) perinteisempää työtä, jossa on kiinnitetty huomiota jätteiden/hukan
minimointiin, työvälineiden pitkäikäisyyteen/kestävyyteen/
kertakäyttöisten välttämiseen, käytettävien materiaalien ekologisuuteen
d) vähähiilisiä/hiilijalanjälkeä pienentäviä tai tähän kannustavia.

Miten tukea haetaan?

Tukihakemus tehdään paperisella maaseutuviraston lomakkeella 3325A
(Linkki Kantrin sivuilla tai suomi.fi -sivustolla).
Hakulomakkeen liitteeksi kaikkien hakijoiden tulee toimittaa:
ajantasainen yhdistysrekisteriote
yhdistyksen / yhteisön säännöt
pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä
koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
selvitys taloudellisesta tilanteesta; tilinpäätösasiakirjat ja viimeisin tiliote
lomake tavoitteista 3306Aind ja 3306Lind täytettyinä

Mihin hakemus lähetetään?

Yhdistyksen virallisen nimenkirjoitustavan mukaisesti allekirjoitettu
hakemus liitteineen toimitetaan Kantrin toimistolle osoitteeseen:
Kantri ry
Keisarinviitta 22 huoneisto 8
33960 Pirkkala
Hakemuksen on oltava perillä viimeistään
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
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Kantrin Nuoret töihin 2 –teemahankkeeseen hakevien
toimenpiteiden käsittely Kantrissa
Määräaikaan
mennessä
saapuneiden
hakemusten
esivalinta
suoritetaan
pakollisten
kriteerien
perusteella.
Mahdollisiin
täydennyspyyntöihin on vastattava pikaisesti. Mikäli hakemus on
puutteellinen eikä pyydettyä täydennyksiä ole toimitettu määräaikaan
mennessä, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi teemahankkeesta.
Hankkeelle laaditaan omat lisävalintakriteerit, joissa korostuu ympäristö,
kiertotalous ja tarjottavien töiden monipuolisuus. Kantri ry:n johtokunta
pisteyttää hakemukset Kantrin ja hankkeen valintakriteereihin
perustuen
johtokunnan
kokouksessa
ja
valitsee
rahoitettavat
toimenpiteet. Hakijoille ilmoitetaan valinnoista kirjallisesti.

Kantri ry tallentaa
liitteineen Hyrrään.

rahoitettavaksi

valitut

toimenpidesuunnitelmat

Virallisen (ELY) päätösvalmistelun aikana Kantri ry ohjeistaa ja kouluttaa
valittujen
toimenpiteiden
toteuttajia,
tavoitteena
onnistunut
hanketoiminta.
Tietoa
annetaan
hankintojen
kilpailutuksesta,
kirjanpidosta, vastikkeettomista suorituksista ja raportointiin liittyvien
asioiden hoitamisesta.
Kantri ry solmii virallisen päätöksen jälkeen Kantrin Nuoret töihin teemahankkeeseen valittujen toteuttajien kanssa kirjallisen sopimuksen
toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuensiirrosta.
Hakemuksen mukaisia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen Kantri ry:n
päätöstä ja aloituslupaa.
Toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat niiden hakijat tehtyjen ja
hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien toimenpiteiden tuki
haetaan maksuun yhdessä sovittujen määräaikojen mukaisesti.
Toimenpiteet tulee olla toteutettuna 31.10.2022 mennessä.
Kantri ry hakee ja siirtää Kantrin Nuoret töihin -teemahankkeelle
myönnettyä tukea toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten sekä
yhteisesti sovitun aikataulun mukaan koko hankkeen toteutuksen
päätyttyä. Jokainen toimenpiteen toteuttaja vastaa omalta osaltaan
raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen Kantri ry:n
myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.
Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.
Hakijoiden ei ole mahdollista hakea ennakkoa. Tuki maksetaan
hyväksyttäviä kustannuksia vastaan sen jälkeen, kun Maaseutuvirasto on
suorittanut tuen maksun Kantri ry:lle.

