ESITYS MKH:lle 16.11.2015

KAINUUN TULEVAISUUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa 30.11.2015 noudatettavaksi 1.1.2016
lukien.
1§
Rahaston tarkoitus
Kainuun tulevaisuusrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti
merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita.
Kainuun tulevaisuusrahastosta rahoitusta voidaan myöntää maakunnallisesti
merkittävien, alueen elinkeinotoimintaa tai kuntien välistä elinkeinopoliittista
yhteistyötä, kokeiluja ja muiden maakuntaohjelman kehittämistavoitteita edistävien
hankkeiden toteutukseen tai alueellisesti merkittäviin selvityksiin. Rahoitettavaksi
valittavien hankkeiden vaikutusten on ulotuttava yhtä kuntaa laajemmalle alueelle ja
niiden on edistettävä maakunnallisten tavoitteiden saavuttamista. Kainuun
tulevaisuusrahastosta voidaan myöntää osarahoitusta EU-komissiosta
myönnettävien EU-osarahoitteisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja
valmistelukustannuksiin.
2§
Pääoma ja sen kartuttaminen
Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa maakuntavaltuuston päätöksin siirtämällä
rahastoon Kainuun liiton kunnilta keräämästä jäsenmaksusta vuosittain liiton talousarvion yhteydessä päätettävä summa. Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa keräyksin ja
lahjoituksin.
3§
Varojen säilyttäminen
Rahaston varat talletetaan erilleen Kainuun liiton varoista. Rahaston pääomalle
lasketaan rahalaitoksen maksama korko.
Rahastosta on tilinpäätöksen yhteydessä laadittava selvitys, josta selviävät rahaston
menot ja tulot, rahoitetut hankkeet sekä rahaston tila vuoden lopussa.
4§
Tukien myöntäminen ja maksatus
Rahastosta voidaan myöntää avustuksia tai lainaa jatkuvasti ilman erillistä hakuaikaa
kaikille maakunnallisille toimijoille projektiluonteiseen kehittämistyöhön. Kainuun
maakuntahallitus voi antaa tuen hakijoille vuosittain tarkempia menettelytapaohjeita.

Tuen hakijan on esitettävä hankkeestaan suunnitelma, josta käy selville vähintään:
- tavoitteet ja merkitys
- tehtävät ja toteutustapa
- aikataulu
- organisointi ja vastuuhenkilö
- yksilöity kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Rahaston myöntämä enimmäisavustus on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja
avustuksen ja lainan yhteismäärä on enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Erityistapauksissa maakuntahallitus, tai maakuntahallituksen delegointipäätöksen
perusteella maakuntajohtaja, voi myöntää suuremmankin tuen kuitenkin niin, että
avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 75 % ja avustuksen ja lainan yhteismäärä
enintään 90 % kokonaiskustannuksista.
Maakuntajohtaja päättää rahastosta myönnettävistä avustuksista/tuista Kainuun liiton
hankintasäännön mukaisesti 30 000 euron summaan saakka ja sitä suuremmista
maakuntahallitus.
Tuen saajan kanssa sovitaan erikseen avustuksen maksupostista. Edellytyksenä
viimeisen avustuserän maksamiselle on, että hankkeen toteuttaja esittää hankkeen
tulokset ja kirjanpitoon perustuvan selvityksen hankkeen toteutuneista kustannuksista.
Ellei rahaston myöntämää avustusta/tukea ole käytetty päätöksen mukaiseen
tarkoitukseen, avustus/tuki voidaan periä takaisin.
Kainuun tulevaisuusrahaston raha on verotonta yleistukea (KHO 1996/3233), josta
hakijan ei ole suoritettava arvonlisäveroa. Hakija ei myy projektipalveluja Kainuun
liitolle eikä voi lisätä maksatushakemuksiin omiin palveluihinsa tai kustannuksiinsa
arvonlisäveroa.
5§
Rahaston hoito
Rahastoa hoitaa Kainuun liiton maakuntahallitus. Maakuntahallituksella on valta siirtää
edelleen tulevaisuusrahaston rahojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa
maakuntajohtajalle.
6§
Rahaston sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen
Rahaston säännöt sekä muutokset hyväksyy Kainuun maakuntavaltuusto.
7§
Rahaston lakkauttaminen
Rahaston lakkauttamisesta päättää Kainuun maakuntavaltuusto. Mikäli rahasto jostain
syystä lakkautetaan, palautetaan rahaston mahdollinen pääoma Kainuun liiton
taseeseen.

