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Uusi Leader-rahoituskausi täydessä vauhdissa alueella viranomaispäätöksenteon valitettavat viiveet hanketoimijoiden kiusana
Maaseudun yritys- ja hanketukien haku rahoituskauden 2014-2020 osalta käynnistyi pitkän odotuksen jälkeen
vihdoin toukokuussa 2015. Pirkan Helmessä on käsitelty maaliskuun 2016 loppuun mennessä yhteensä 44
rahoitushakemusta, joiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat olleet 3 359 260,23 euroa. Hakemuksista 17
on kohdistunut yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja 27 yleishyödyllisten toimijoiden kehittämistoimiin.
Rahoitushakemuksiin puolletun julkisen Leader-tuen määrä on yhteensä 1 302 230,63 euroa.
Rahoitushakemuksia käsitellään Pirkan Helmen hallituksen kokouksissa kuukausittain. Paikallisista asukas-, yhdistysja 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. Johtuen Maaseutuviraston
hallinnoimien viranomaisjärjestelmien kehitystyön keskeneräisyydestä, ELY-keskuksessa on voitu aloittaa
rahoituspäätösten teko vasta tammikuussa. Tästä on seurannut valitettavan pitkä odotusaika paikallisille
hanketoimijoille. Hankkeiden toteutuksen on kyllä voinut aloittaa omalla riskillä heti rahoitushakemuksen
toimittamisen jälkeen, mutta monet haluavat odottaa lopullista rahoituspäätöstä ennen toimiin ryhtymistä - ja
vaikka toteutuksen olisikin omalla riskillä aloittanut, vaikeuttaa käytännön toimimista pitkäksi venyvä
välirahoitustarve; hanketuki kun maksetaan aina takautuvasti jo syntyneitä kustannuksia vastaan ja
maksuhakemuksen voi tehdä vasta rahoituspäätöksen saamisen jälkeen.
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. Aiemmalta rahoituskaudelta tutun käytännön mukaisesti Pirkan Helmi tiedottaa rahoitetuista hankkeista
vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen saapumisen jälkeen. Uuden kauden ensimmäiset rahoituspäätökset saivat
Valkeakosken 4H-yhdistys ja Puuneuvos. Rahoituspäätöksen saaneisiin hankkeisiin voi käydä tutustumassa
osoitteessa www.pirkanhelmi.fi/rahoitetut-hankkeet/

Pirkan Helmi ry:n vuosikokous ti 19.4.2016 klo 18:30
Pirkan Helmi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 19.4. klo 18:30 Ritvalan nuorisoseurantalolla
Valkeakoskella osoitteessa Oitintie 73.
Kokouksen yhteydessä on mahdollista tutustua Ritvalan nuorisoseuran Leader-hankkeisiin ja parhaillaan remontin
alla olevaan nuorisoseurantaloon. Huomioi käynnissä oleva remontti myös kokousvarustautumisessasi sillä tiloissa
voi olla kylmää ja pölyistä eikä wc-käyttömahdollisuutta välttämättä ole.
Lämpimästi tervetuloa kokoukseen!

Huhtikuu on täynnä tohinaa ja Pirkan Helmi on muun muassa mukana
järjestämässä monia tapahtumia:

Kaikille avoimet Leader-rahoitus tutuksi -tilaisuudet järjestetään
torstaina 7.4. klo 17-19 Pälkäneen valtuustosalissa (Keskustie 1)
keskiviikkona 13.4. klo 17-19 Wanhalla-asemalla Valkeakosken Metsäkansassa (os. Vedentaantie 30)
keskiviikkona 20.4. klo 17-19 Urjalan valtuustosalissa (Tampereentie 6)
Tervetuloa paikanpäälle kuulemaan yrityksille ja yleishyödyllisille toimijoille tarjolla olevista Leader
tukimahdollisuuksista sekä keskustelemaan paikallisista kehittämistarpeista. Vaikka Leader-maailmaa tällä hetkellä
haittaavatkin viranomaisjärjestelmien pitkät viiveet, nyt on erinomainen hetki käynnistää kehittämishankkeiden
valmistelu! Jokaisessa tilaisuudessa on paikalla myös Leader-hankkeen jo toteuttaneen yhdistyksen edustaja
kertomassa kokemuksistaan.
Valkeakosken ja Urjalan tilaisuudessa on lisäksi läsnä hankinta-asiamies Marko Keski-Sikkilä Pirkanmaan Yrittäjät
ry:stä antamassa vinkkejä julkisiin hankintoihin liittyen sekä rahoitusneuvoja Piritta Forstén ja Suunta-hankkeen Arja
Rantamäki kertomassa yrittäjille heidän kauttaan tarjolla olevista asiantuntijapalveluista.
Kahvitarjoilun mitoittamisen vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä
osoitteessa www.pirkanhelmi.fi/osallistun/ tai tekstiviestitse numeroon 040 750 2242.

Elintarviketuottajille suunnattu lähiruokaseminaari
Parasta pöytään Pirkanmaalta -hanke ja Pirkan Helmi järjestävät yhteistyössä Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja
Valkeakosken yrityspalveluiden kanssa elintarviketuottajille suunnatun lähiruokaseminaarin
to 28.4. klo 12-16:30 Tolvilan Kartanon Paimenen Makasiinilla, Akaassa (Tolvilantie, Viiala)
Päivän aiheena ovat lyhyet toimitusketjut ja esittelyssä on erilaisia tapoja, joiden avulla elintarvikkeen matka
tuottajalta asiakkaan ruokapöytään on mahdollisimman lyhyt. Yrittäjät tulevat kertomaan omista
kompastumisistaan ja toisaalta hedelmällisiksi osoittautuneista toimintatavoista. Saamme kuulla myös KSupermarket Marin tervehdyksen tuottajille.
OHJELMA
12.00 Tervetuloa
12.15 Mitä kuluttaja haluaa? Eeva Ylinen, Parasta pöytään Pirkanmaalta -hanke
12.30 Onnistumisia ja hukkateitä:
LähiPuoti Remes Oy Puotipuksu Kimmo Remes
Luomu- ja lähiruokapuoti Aito. – Mikä meni pieleen? Johanna Laihonen
Penttilän potturieska – Kuinka päästään kaupan hyllylle? Pottufarmari Heikki Penttilä
Paimenen makasiini Paimen Jarmo Latvanen
14.30 Kahvia ja paikallispuuron porinaa
15.15 REKO-renkaat ja AitojaMakuja -sivusto vauhtia antamassa Eeva Ylinen
15.30 Täysi hyöty tuista - Esimerkkejä maakunnasta ja ulkopuolelta
16.00 K-Supermarket Marin tervehdys Mari Korpikaivo
16.10 Yhteenveto - Eväitä mukaan otettavaksi
Päivän päätteeksi on mahdollisuus tutustua Tolvilan lammastilaan paimenen opastuksella.
Seminaari on maksuton, mutta rajallisen osallistujamäärän vuoksi pyydämme sitovia ilmoittautumisia 22.4.2016
mennessä: www.webropolsurveys.com/S/9F88BC324E3030CD.par

Ota yhteyttä tai poikkea kylään!
Pirkan Helmi ry, Tietotie 1, 37630 VALKEAKOSKI
HAMK:n B-talo, 1.krs, yrityskeskuksen huoneet B134 ja B133

www.pirkanhelmi.fi, toimisto@pirkanhelmi.fi

Pirkan Helmen paikalliskehittäjät
neuvovat tuen hakemisen kaikissa
vaiheissa. Otathan siis rohkeasti yhteyttä,
jos ajatus Leader-rahoituksen
hakemisesta herää!
Heikki Konsala, p. 0400 226 676
Eliisa Vesisenaho, p. 040 750 2242
etunimi.sukunimi@pirkanhelmi.fi

