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Ekosparraamo-teemahanke
HAKUAIKA 5.3.-23.5.2022
EkoSparraamon tavoitteena on saada aikaan isompia ja pienempiä yhteisölähtöisiä
kestävyysmuutoksia Ravakan alueella. Investointituella voidaan rakentaa ja korjata ja tukea
voidaan käyttää myös esimerkiksi välineisiin, koneisiin, laitteisiin ja kalustoon. Toivomme
juhlistamamme nuorten vuoden vuoksi, että nuoria huomioidaan ja osallistetaan hankkeissa
mahdollisimman paljon.
Hakemukset liitteineen toimitetaan Ravakalle viimeistään 23.5.2022. Ravakan hallitus käsittelee
hakemukset kesäkuun kokouksessaan ja valitsee toteutettavat alahankkeet valintakriteerien
perusteella. Toteutusaikaa hankkeille on päätöksen jälkeen vuoden 2023 loppuun asti.
Ekosparraamo-investointiteemahanke pähkinänkuoressa
Hakijan on oltava yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys.
Alahankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 750-10 000€.
Rahoituksen tukiprosentti on 70. Omarahoitusosuudesta talkootyöllä voidaan korvata
enintään 50 %.
Alahankkeiden on toteutettava Ravakan Loisto-strategian painopisteitä, valintakriteerejä
ja/tai läpileikkaavia teemoja.
Hakemukset liitteineen toimitetaan Ravakalle viimeistään 23.5.2022. Ravakan hallitus
käsittelee hakemukset kesäkuun kokouksessaan ja valitsee toteutettavat alahankkeet
valintakriteerien perusteella. Hyväksyttyjen hankkeiden toteuttamisen voi aloittaa vasta
kun Ravakka on ilmoittanut alahankkeiden valinnasta ja on allekirjoitettu sopimus hankkeen
toteuttamisesta ja tuensiirrosta. Toteutusaikaa on vuoden 2023 loppuun.
Tuki maksetaan jälkikäteen, kuten tavanomaisissakin Leader-hankkeissa.

Mihin voi saada rahoitusta teemahankkeen kautta?
Alahankkeet voivat sisältää pieniä investointeja, joilla esimerkiksi:
Parannetaan jätteenkierrätys- tai kompostointimahdollisuuksia kylätalolla tai yhteisöllisellä
kohteella.
Saadaan aikaan energiansäästöä.
Perustetaan yhteisöllinen kasvimaa, niitty tai puutarha ihmisille tai hyönteisille.
Hankitaan ympäristökasvatusta varten välineitä
Investointeja, jotka edistävät lähi- tai luomuruuan saatavuutta tai käyttöä tai vähentävät
ruokahävikkiä.
Ja paljon muuta, joka edistää kotiseutumme kestävää elämää.
Hakuohjeet
Alahankkeita haetaan yleishyödyllisten teemahankkeen hakulomakkeella 3325B (linkki
Ruokaviraston sivuille), jonka mukana on toimitettava kaikki vaadittavat liitteet. Hakulomakkeen
täyttöohjeineen saa Ravakan toimistosta tai sen voi tulostaa alla olevista osoitteista tai
klikkaamalla yllä olevaa linkkiä.

Hakemuslomakkeen täyttöohje (linkki Ruokaviraston sivuille)
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:
Arvio mahdollisen vastikkeettoman työn (eli talkootyön) laadusta ja määrästä, lomake 3306F
Indikaattorilomake 3306dind (kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset)
Indikaattorilomake 3306lind (Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset)
Erittely kustannusarviosta ja dokumentit hintatason selvittämisestä
Yhdistysrekisteriote
Yhdistyksen säännöt
Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)
Selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (ytj-ote)
Päätös lähteä hakemaan hanketta (pöytäkirja)
Jos sinulla on jotain kysyttävää teemahankkeiseen liittyen, ota yhteyttä! Me autamme aina
mielellämme. HUOM! Hakemukset toimitetaan täydellisenä määräpäivään (23.5.) mennessä
joko postissa tai sähköpostin liitteenä. Tiedostojen tulee olla skannattu mustavalkoisena
PDF-muodossa.
RAVAKAN TEEMAHANKKEISTA
Ekosparraamo-teemahankehaku on yksi useista Ravakan vuonna 2022 avaamista
teemahankehauista. Viime vuosina yhdistysten alahankkeissa on muun muassa järjestetty
erilaisia kaikille avoimia tapahtumia, kunnostettu rantalentopallokenttä, rakennettu
veneenlaskupaikka, parannettu kokoontumistilojen energiatehokkuutta, korjattu kylätalon
portaat, maisemoitu, uusittu rantasaunan keittiö, hankittu juhlatilalle kalusteita, tehty
juoksuportaat, lisätty remontin avulla yhteisen oleskelutilan kokoa kylätalolla, hankittu huusseja
ja kompostoivia kuivakäymälöitä, kunnostettu pururataa ja parannettu yhteisten tilojen
äänentoistoa.

