Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi

Rahoituksen hakeminen
Leena Hyrylä/Jukka Penttilä
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

KEHITTÄMISVÄLINEET
Yritysrahoitus: Investointituki sisältäen myös investoinnin
toteuttamisselvityksen ja yrityksen perustamistuki
Kehittämisrahoitus: kehittämishanke ja yleishyödyllinen
investointihanke
•

Toimenpiteet
• Tp 1 Koulutus ja tiedotus
• Tp 7 Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen
• Tp 16 Yhteistyö
Alatoimenpiteet

• Toteutusta paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti,
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
Rahoittajina ELY-keskukset tai paikalliset Leader-ryhmät

Rahoituksen hakeminen ja valintajaksot
• Haku on jatkuva, mutta päätökset valintajaksojen jälkeen
• Kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2016:
- 1.6. - 31.10.2016
- 1.11.2016 – 31.1.2017 Yleishyödyllisten investointien teemahaku (tp7)

• Kehittämishankkeiden valintajaksot vuonna 2017:
- 1.11.2016 – 28.2.2017
- 1.3. – 31.5.2017
- 1.6. - 31.10.2017

• Yritys- ja yritysryhmähankkeissa 2 kuukauden valintajaksot vuosina 2016
ja 2017:
- 1.9. – 31.10.2016
- 1.11. – 30.12.2016
- 1.1. – 28.2.2017 jne.

• Valintajaksot päättää kukin ELY-keskus, pääsääntöisesti yhtenevät
muiden ELY-keskusten kanssa
• Huom. Leader-ryhmillä omat valintajaksot ja –kriteerit

Rahoituksen hakuprosessi
• Sähköinen hakeminen Hyrrä-järjestelmässä
• Hankkeen on osallistuttava avoimeen valintamenettelyyn
• Jokaisella toimenpiteellä hiukan erilaiset valintakriteerit
- Komissio on 29.2.2016 hyväksynyt ohjelmamuutoksen, jossa myös valintakriteereihin
muutoksia

• Valintakriteereissä kaksi samaa arviointikohdetta:
- Missä määrin hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman strategian ja tavoitteiden
toteutumista? (30 %)
- Millainen on hankkeen kustannustehokkuus? (20 %)

• ELY-keskus arvioi ja pisteyttää hankkeet
- Hankkeen on täytettävä tukikelpoisuuskriteerit
- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa pisteytys myös puolilla pisteillä
- Parhaat hakemukset rahoitetaan!

• Valintajakson jälkeen rahoitukseen valittuja hankkeita voidaan hioa;
pienentää, poistaa tukikelvottomia toimenpiteitä tai muiden hankkeiden
kanssa päällekkäistä tekemistä

Kehittämishankkeiden tukitasot ELY-keskuksissa
• Perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 539/2015
• Eri hanketyypeillä kiinteät julkisen rahoituksen ja yksityisen rahoituksen
vaatimukset:
- Tiedonvälityshankkeet julkinen rahoitus 100 %
- Koulutushankkeet julkinen rahoitus 90 % 70 % tai 75 %
- Yhteistyöhankkeet julkinen rahoitus 100 %, 80 %, 75 % tai 60 %
- Maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen julkinen rahoitus 100 %
- Maaseudun palveluihin ja kylien kehittämiseen liittyvät yleishyödylliset
investoinnit 75 %, mutta
• 70 % tietoliikenneyhteydet
• 50 % vesihuolto
• Hakijana julkisoikeudellinen yhteisö 100 % julkinen rahoitus, josta
vähintään 30 % muuta julkista rahoitusta
•

Huomioitava lisäksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
rahoitussuositukset

Kiitos mielenkiinnosta!
Tiedon janoisille ja nälkäisille:
www.maaseutu.fi
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi
www.mavi.fi
www.facebook.com/Mahdollisuuksien maaseutu

leena.hyryla@ely-keskus, puh. 0295 029 047
jukka.penttila@ely-keskus, puh. 0295 029 077

