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Paikalliset maaseudun kehittämishankkeet

• Hallinnoinnista:
- Leader-ryhmät tarkastelevat hakemusten tarkoituksenmukaisuutta
-> jos Leader-ryhmän hallitus puoltaa hakemuksen rahoittamista,

ELY-keskus tarkastaa hankkeen laillisuuden. Jos laillisuudessa ei
ole huomauttamista, rahoituspäätös syntyy

-> jos Leader-ryhmän hallitus ei puolla hakemusta rahoitettavaksi,
hakemus raukeaa ja ELY-keskus tekee kielteisen
rahoituspäätöksen

= Leader-ryhmillä on omat linjauksensa rahoitustasojen ja tuettavien
toimenpiteiden osalta

• Hanketyypit: 1) kehittämishanke ja 2) yleishyödyllinen investointi
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Hanke-esimerkkejä
• Palveluyrittäjyyden kehittäminen, uudet toimintatavat ja

palvelumallit
• Kyläverkkohankkeet
• Kylien kehittäminen; yhteisten tilojen ja paikkojen

kunnostaminen/perustaminen
• Kylien kehittämis-, turvallisuus-, maisemanhoito- ja

maankäyttösuunnitelmien
laatiminen/kehittäminen/toteutus

• Yhteisölliset ympäristötoimet, uusiutuvan energian
käytön edistäminen

• Kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksien
parantaminen

• Paikalliskulttuuri ja -perinteet
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Hyväksyttävät kustannukset

Kehittämishankkeet mm.
• Palkkaus ja palkkiot sivukuluineen
• Matkakustannukset
• Ostopalvelut
• Vuokrat
• Muut kustannukset, ml. pienhankinnat,

kohtuulliset tarjoilukustannukset
• (kv-toimintaan liittyvät kustannukset)

Investointihankkeet mm.
• Rakennuksen hankinta, yhteydessä

hankittava maa-ala enint. 10%
• Rakennuksen, rakennelman

rakentamisessa/korjaamisessa
tarvittavat aineet, tarvikkeet, laitteet,
suunnittelu, työpalkat ja
urakointikustannukset

• Uusien koneiden, laitteiden ja
välineiden hankinta

• Pienimuotoisen vesihuoltotoimenpiteen
suunnittelu ja toteuttaminen

• Pienimuotoisen tietoliikenneverkon
suunnittelu ja toteuttaminen

• Viranomaisluvat, rekisteröintimaksut ja
muut. vastaavat kulut

• Palo- ja talkoovakuutus
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Rahoituksesta

Kehittämishankkeet

• Tuen määrä väh. 5000€
• Tukitaso 100-80%
• Vaatimus yksityisestä

rahoituksesta 10-20 %

Investointihankkeet

• Tuen määrä väh. 5000€
• Tukitaso 75-50%
• Vaatimus yksityisestä

rahoituksesta 25-50%
- Yksityinen rahoitus voi

sisältää enint. 75%
talkootyötä

Sivu 6



Kevyempään hallintoon

• Kirjanpidon ammattilainen alusta asti mukaan
• Selkeä luettavissa oleva dokumentaatio
• Kaikki liitteet tarvitaan
• Menon kohtuullisuus
• Hankintalain mukaiset menettelyt
• Sähköinen asiointi

• Lisätietoja:
Leader-ryhmä Kantri ry, Hallilantie 24 Tampere
Kari Kylkilahti toiminnanjohtaja gsm 040 707 1470
Airi Paananen hankeaktivaattori gsm 040 861 0470
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