Nuoriso-Leader -rahoitus
Kehittämisyhdistys Mansikka myöntää 13–29 -vuotiaille nuorille rahoitusta isojen ja pienten nuorten
näköisten unelmien toteuttamiseen.
Tarvitaan vain idea, uskallusta lähteä tavoittelemaan unelmia ja tarpeeksi monta hihojen käärijää! Uskon
vahvistusta ja neuvontaa projektin läpiviemiseksi antavat Mansikan työntekijät ja paikkakunnan
nuorisotyöntekijä.
Oma projekti voi olla vaikkapa bändi-ilta omalle paikkakunnalle, teatteriesitys tai vaikkapa talkoot
skeittirampin kunnostukseen tai yhteisen kokoontumistilan sisustamiseksi. Nuoriso-Leader -rahaa voivat
hakea nuoret, joita on yhdessä vähintään kolme ja he suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat projektin
yhdessä. Projektin aihe on vapaa, kunhan se on hyvin tapojen ja lakien mukainen. Nuoriso-Leader -rahoitusta
voi hakea myös 4H- tai muu kevytyrittäjä laitehankintoihin. Nuoriso-Leader -rahoituksen suuruus on 100–
1500 euroa.
Nuoriso-Leader -rahoitusta ei myönnetä:
• jo aikaisemmin (vuosittain) järjestettyyn toimintaan
• päällekkäisiin toimiin, joihin on saatu avustusta jo joltain toiselta taholta
• täysin yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin
• nuorten palkkoihin
Hakuaika on jatkuva ja hakulomake löytyy Mansikan nettisivuilta (www.mansikkary.fi). Mansikka arvioi
hankkeen toteutuskelpoisuuden ja tekee hakemukseen myönteisen/kielteisen rahoituspäätöksen noin
kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Nuoriso-Leaderiin hyväksyttävät kustannukset voivat syntyä
sen jälkeen, kun rahoitus on myönnetty.
Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Mikäli rahoitusta hakevat nuoret ovat alaikäisiä,
ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, joka täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten
kanssa ja vastaa projektin raportoinnista ja rahankäytöstä ryhmän kanssa, sekä yhteyshenkilö, joka on yksi
ryhmän nuorista. Huom! Nuori yrittäjä voi hakea tukea myös yksin.
Projektin jälkeen ryhmä raportoi vapaamuotoisesti projektista vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitä projektissa tehtiin? Millainen projektista lopulta tuli?
2. 1-3 kuvaa tapahtumasta/tilaisuudesta tai hankituista asioista loppuraportin liitteeksi, kuvat voi
lähettää myös whats upilla Kirsi Manninen/ 045 131 5077
3. Mikä projektissa oli onnistunutta? Tekisittekö jotain toisin?
4. Miten projekti vaikutti? Jatkuuko projekti vielä?
Nuoriso-Leader -logo ja Mansikan logo löytyvät Mansikan Nuoriso-Leader nettisivuilta ja logoja suositellaan
käytettäväksi hankkeiden viestinnässä.

Yhteyshenkilöt Mansikassa: Heidi Lappi, p. 044 308 9549, heidi.lappi@mansikkary.fi ja
Kirsi Manninen, p. 045 131 5077, kirsi.manninen@mansikkary.fi
Tutustu tarkemmin: www.mansikkary.fi

