Näin haet rahoitusta
• Ota yhteyttä oman alueesi Leaderryhmään ja esitä ideasi/
kehitystarpeesi.
• Kehitetään ideaa, jäsennellään se
yhdessä hankesuunnitelmaksi ja
lasketaan kustannusarvio.
• Hakemus naputellaan sähköiseen
Hyrrä-palveluun. Siitäkään ei tarvitse
selviytyä yksin.
• Hanketta voi alkaa toteuttaa, kun siitä
on tullut vireilletuloilmoitus ja
hankkeen toteutusaika on alkanut.
• Hakemuksen käsittelee Leaderryhmän hallitus ja virallisen päätöksen
tekee ELY-keskus. Sen saatuasi tutustu
siihen huolellisesti ja toteuta hanketta
suunnitelman mukaisesti.

Ota yhteyttä oman alueesi
Leader-ryhmään:

Karhuseutu
SASTAMALA
044 254 6694
joutsentenreitti.fi

PORI
050 522 6022
karhuseutu.fi

KANKAANPÄÄ
050 589 6269
aktiivinen.fi

KAUTTUA
044 534 2992
pyhajarviseutu.fi

Yhteistyössä:
LAITILA
044 034 4345
ravakka.fi

Osallistu Leader-ryhmän
järjestämiin koulutuksiin ja
hyödynnä maksutonta neuvontaa!

Kihniö

Karvia
Honkajoki

Merikarvia
Siikainen

Kankaanpää

Pomarkku

Karhuseutu

Parkano

Jämijärvi

Ikaalinen

Hämeenkyrö
Pori

Ulvila

Sastamala
Luvia Nakkila
Harjavalta
Kokemäki
Eurajoki
Huittinen
Eura
Rauma
Punkalaidun
Köyliö
Pyhäranta

Leader-rahoitusta
myönnetään mm.
lasten ja nuorten
toimintaan, kylien
ja harrastusmahdollisuuksien
kehittämiseen sekä
kylien palveluiden
parantamiseen.
Leaderin mahdollisuuksien hyödyntäjäaktiiveja löytyy esim.
Ahlaisten (yläkuva) ja
Lantulan seuduilta.

Säkylä

Laitila
Uusikaupunki
Mynämäki
Vehmaa

Kehittämishanketta voi toteuttaa paikallisesti, alueiden
välisesti tai kansainvälisesti. Leader Pyhäjärviseutu on tehnyt
tuloksekasta yhteistyötä ranskalaisten kanssa kytkien mukaan paikallisia yrittäjiä ja muita aktiivisia toimijoita.

Apunasi myös ELY-keskuksen ja ProAgrian asiantuntijat
www.ely-keskus.fi/satakunta, puh. 0295 022 000 ja
lansi-suomi.proagria.fi, puh. 020 747 2550

Leader-rahoitusta
yleishyödyllisiin
investointeihin ja
kehittämiseen

“Yksityista rahaa voi
monessa hankkeessa
kuitata talkoilla.”

Hanketukien
yleiset ehdot
Kuka voi hakea?

• yhdistys, järjestö, oppilaitos, kunta,
osuuskunta tai kehittämisyhtiö

Mihin voi hakea?

• mm. työntekijöiden palkkauskuluihin,
matkakustannuksiin, asiantuntijoiden
palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin,
vuokriin, hankkeen ohjausryhmän kuluihin,
investointeihin kuten uusien koneiden,
laitteiden ja välineiden hankkimiseen,
rakennus- ja kunnostuskustannuksiin

Joutsenten reitin Vuoden hanke 2014 oli Mhy Pirkanmaan
mainio Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön. Kiertopalkinnon otti vastaan toiminnanjohtaja Matti Sojakka. Jokseenkin
leveää hymyrintamaa edustavat Joutsenten reitin puolesta
toiminnanjohtaja Petri Rinne (vasemmalla) ja hallituksen
puheenjohtaja Jani Hanhijärvi (oikealla).

Se, mikä on tavallista meille, on
turistille ihmeellistä ja
kiehtovaa. Resurssien kääntäminen
matkailutuotteiksi
vaatii kohdeyleisön
tuntemista ja odotuksiin vastaamista.
Leader Karhuseudun
kansainvälisessä
Nature Tourism -luontomatkailuhankkeessa opittiin yhdessä ja
parastettiin ideoita.

3 Tiedonvälityshanke

Maaseudun
hanketukimuodot
1 Yleishyödyllinen investointihanke

• lisää asukkaiden hyvinvointia ja palveluja
• mm. kiinteistön rakentamiseen, hankintaan
tai korjaukseen, yhteisten tilojen uusiin
koneisiin ja laitteisiin
• tukitaso max 75 %

2 Yleishyödyllinen kehittämishanke

• mm. selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen,
paikallisten palvelujen kehittämiseen ja kylien
kehittämistoimiin
• tukitaso max 100 %

Ei sitä tiedä, mistä tulee hitti ellei kokeile...

• tiedon välittämistä mm. uusista tuotanto-,
markkinointi- tai palvelumenetelmistä alueen
toimijoille ja asukkaille
• tukitaso max 100 %

4 Yhteistyöhanke

• kahden tai useamman yhteisön yhteistyötä
• edistää esim. elinkeinojen kehittämistä ja uusien
innovaatioiden syntymistä
• mm. uusien tuotteiden, käytäntöjen,
menetelmien ja tekniikoiden pilotointiin
• tukitaso max 100 %

5 Koulutushanke

• lisää osaamista ja välittää tietoa esim. uusista
menetelmistä ja tekniikoista
• ammattimaista koulutusta, vähintään 20
oppituntia, kohderyhmänä esim. yrittäjät,
metsänomistajat tai kylien kehittäjät
• tukitaso max 90 %

Kun sinulla on idea, ota yhteyttä! Haku tapahtuu sähköisesti.

