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LEADER-rahoitus tehnyt kauppansa Pirkan Helmen alueella - myönnettävän
tuen enimmäismäärään rajoituksia
Maaseudun yritys- ja hanketukien haku rahoituskauden 2014-2020 osalta käynnistyi pitkän odotuksen jälkeen
vihdoin toukokuussa 2015. Pirkan Helmessä on käsitelty elokuun 2016 loppuun mennessä yhteensä 69
rahoitushakemusta, joiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat olleet 4 699 919,17 euroa. Hakemuksista 29
on kohdistunut yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja 40 yleishyödyllisten toimijoiden kehittämistoimiin.
Rahoitushakemuksiin Pirkan Helmen hallituksen myönteisillä rahoituslausunnoilla sidotun julkisen LEADER-tuen
määrä on yhteensä 2 575 990 euroa.
Johtuen LEADER-rahoituksen kovasta kysynnästä alueella, Pirkan Helmen hallitus päätti kokouksessaan 31.8.2016
muuttaa voimassaolevia rahoituslinjauksiaan siten, että yhteisöllisiä hankkeita tuetaan jatkossa pääsääntöisesti
enintään 40.000 euron tuella ja yritysten investointeja pääsääntöisesti enintään 20.000 euron tuella. Muutos on
voimassa toistaiseksi ja määritellyistä enimmäistukitasoista on jatkossakin mahdollista poiketa eritysperustein,
esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi.
Rahoitushakemuksia käsitellään Pirkan Helmen hallituksen kokouksissa loppuvuoden aikana vielä 27.10. ja 8.12.
Paikallisista asukas-, yhdistys- ja kuntaedustajista koottu hallitus päättää tuen myöntämisen
tarkoituksenmukaisuudesta peilaten hakemuksen sisältöä ja esitettyä kustannusarviota paikallisten toimijoiden
yhteisesti laatiman Kotiseudun helmet -kehittämisstrategian tavoitteisiin. Hallituskäsittelyn jälkeen hakemukset
etenevät Pirkanmaan ELY-keskukseen, jossa hakemuksille tehdään vielä laillisuustarkastelu ja lopullinen
rahoituspäätös.

Rahoituspäätöksiä saapunut ELY- keskuksesta jo 22 kpl
Pirkan Helmen julkinen Leader-rahoituskehys Kotiseudun helmet -kehittämisstrategian toteuttamiseen on 3,52
miljoonaa euroa ja kun huomioidaan kehittämistoimiin kanavoituva yksityinen rahoitus, strategian kokonaisrahoitus
tulee olemaan yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Pirkan Helmen julkinen Leader-rahoituskehys muodostuu
Euroopan unionin (42%), Suomen valtion (38%) ja Pirkan Helmen toimialueen kuntien (20%) rahoitusosuuksista.
Koska hanketukiin käytetään julkisia varoja, Pirkan Helmellä on tiedotusvelvollisuus koskien rahoittamiaan
hankkeita. Tiedotamme rahoitetuista hankkeista vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen saapumisen jälkeen. Tähän
mennessä myönteisen tukipäätöksen ovat saaneet seuraavat hankkeet (hankkeen nimi / hankkeen toteuttaja):
Yleishyödylliset investoinnit
Apian rantasaunan sulatusmatto talviuimareille / Apian Avantouimarit ry
Hakalanrannan caravan-alueen huoltorakennuksen rakentaminen/ SF-Caravan Valkeakosken seutu ry
Juhlatalo Rautahovi, Korjaustyö / Luopioisten Maamiesseura ry
Koulutuskentän kunnostus / Valkeakosken Kennelkerho ry
Majurskan pytingin modernisointi / Valkeakosken kaupunki
Metsälinnan korjaus / Viialan Vapaaehtoinen Palokunta ry
Ritvalan nuorisoseurantalon remontti osa 1. / Ritvalan nuorisoseura ry
Talvisauna kuntoon / Pälkäneen talviuimarit ry
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Etelä-Pirkanmaan jalkapalloseurojen kehittämishanke (EPTK) / FC Haka Juniorit ry
Kukkia kirkkaaksi! / Kukkian Suojeluyhdistys ry
Kukkia Maailmalle - Come & Enjoy Kukkia / Luopioisten Yrittäjät ry
Laajakaistaselvitys / Urjalan kunta
Laajakaista kaikille Akaalaisille / Akaan kaupunki

LIIKETILA / Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Pälkäneen kunnan valokuituverkon suunnittelu / Pälkäneen kunta
Ritvalan nuorisoseurantalon remontin hankesuunnitelma / Ritvalan nuorisoseura ry
Ulos oppimaan! / Valkeakosken 4H-yhdistys ry
Vaikuttavuutta Leader-toimintaan - Leaderin lisäarvo ja sen mittaaminen / Vaasan yliopisto
YRITYSHANKKEET
CNC-työstökoneen hankinta / Puuneuvos
Materiaalikäsittelykoneen hankinta / Finn Recycling Oy
Panimon laajennus / Hopping Brewsters Beer Company Oy
Verkkokaupan ja varaston modernisointi / Urjalan Makeistukku Oy
Rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin voi käydä tutustumassa tarkemmin osoitteessa
www.pirkanhelmi.fi/rahoitetut-hankkeet/

Suomalainen LEADER-toiminta täytti 20-vuotta!
Suomalaiset ovat kehittäneet omia asuinympäristöjään jo 20 vuotta
LEADER-toiminnan kautta. Suomen ensimmäiset LEADER-ryhmät
allekirjoittivat sopimuksensa 2.9.1996 ja EU-jäsenyyden myötä vielä
samana vuonna ensimmäiset EU-osarahoitetut hankkeet käynnistyivät eri
puolilla Suomea. 20 vuodessa kehittämisrahoituksen ympärille on
muodostunut vakiintunut toimintatapa, jonka avulla maaseudun
asukkaat ovat saaneet välineitä tehdä elämänlaatuaan parantavia
muutoksia.
"Leader-työ on juuri sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon
nykypäivän ihmisen on helppo lähteä mukaan" kiitteli itsekin Leadertyössä mukana ollut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
LEADER-väen juhlaseminaarinassa Hämeenlinnan Aulangolla 2.9.2016.
Juhlavuoden kunniaksi Suomen LEADER-ryhmät kokosivat yhdessä

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta - Muistoja matkan varrelta -juhlajulkaisun, jossa on muistelua jokaisen
ryhmän alkutaipaleelta. Julkaisu on luettavissa osoitteessa http://leadersuomi.fi/fi/leader-muistoja ja vuonna 1999
toimintansa käynnistäneen Pirkan Helmen osalta äänessä ovat yhdistyksen perustajajäsenet Kaisa Tiainen ja Sirkka
Koskela.

Yhdistyksille ilmaista koulutusta tarjolla 6.10. Valkeakoskella
Järjestämme yhteistyössä Pirkan kylät ry:n kanssa yhdistystoimijoille suunnatun koulutustilaisuuden torstaina 6.10.
klo 18.00 alkaen Hakalanrannassa, osoitteessa Hakalanranta 51, Valkeakoski. Illan aikana otetaan yhdistyksen
hallinto ja kirjanpito haltuun sekä saadaan myös tiivis tietopaketti hankkeiden hakemisesta ja toteuttamisesta:
18.00

Leader-rahoitus tutuksi ja tarinaa Leader-hankkeen toteutuksesta

Eliisa Vesisenaho Pirkan Helmi ry ja Topi Lehtonen SF-Caravan Valkeakosken Seutu ry
18.40

Yhdistystoiminnan pika-aapinen, eli yhdistyslakia selkosuomella

Marja Vehnämaa Pirkan kylät ry
19.30

Kahvitauko

19.45

Yhdistyksen talouden kulmakivet: kirjanpito ja verotus, tilin-/toiminnantarkastus sekä hankekirjanpito.

Tuija Veija
21.00

Tilaisuuden päätös

Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoittauduthan viimeistään maanantaina 3.10. marja.vehnamaa@pirkankylat.fi/ p. 040
4849360 tai eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi /p. 040 750 2242. Koulutus on maksuton.

Ota yhteyttä tai poikkea kylään!
Pirkan Helmi ry, www.pirkanhelmi.fi
Tietotie 1, 37630 VALKEAKOSKI
( HAMK:n B-talo, 1.krs, yrityskeskus)

toimisto@pirkanhelmi.fi, p. 0400 226 676 / 040 750 2242

