LEADER-TOIMINTA
Leader-ryhmät toimivat kehittämisstrategian
pohjalta, jonka ne laativat yhdessä alueen
asukkaiden kanssa. Strategia ohjaa ryhmän
hallituksen toimintaa, kun se tekee päätökset
rahoitettavista hankkeista. Hallitus valitaan
kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että
kolmasosa jäsenistä edustaa paikallista julkista
hallintoa, toinen kolmannes paikallisia
yhdistyksiä sekä yrityksiä ja loput kolmasosa
alueen asukkaita.

LAPISSA 4+1 LEADERTOIMINTARYHMÄÄ
•
•
•
•
•

Leader Outokaira tuottamhan Ry (3 kuntaa)
Leader Tunturi-Lappi Ry (4 kuntaa)
Leader Pohjoisin Lappi Ry (7 kuntaa)
Peräpohjolan Leader Ry (6 kuntaa)
Koillismaan Leader Ry (1 kunta)

• Suomessa 54 toimintaryhmää

LAPISSA 4+1 LEADERTOIMINTARYHMÄÄ
• Lapin ryhmien kesken tehty hyviä yhteistyöhankkeita
esim;
•
•
•

Arjen Turvaa lähtövalmius
Kuituhanke, Viestintähanke
Tulossa Ikäihmisten perhehoito

• Lapin ryhmistä edustus mm. CAP27-työpajoissa sekä
Lapin alueen erilaisilla foorumeilla kuten SYP,
matkailuklusteri, MYR, hankkeiden ohjausryhmät jne.
• Yhteistyö ja keskusteluyhteys paitsi ryhmien kesken
myös Lapin ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeä

NYKYISET STRATEGIAT JA UUSI
OHJELMAKAUSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nykyinen ohjelmakausi 2020 saakka, uusi kausi 2021-2027
Tunturi-Lapin strategia: Kipinää Tunturi-Lappiin 2020
Pohjoisimman Lapin strategia: Peloton Pohjoisin
Outokairan strategia: Meän Outokaira 2014 - 202
Peräpohjolan strategia: Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014 - 2020
Koillismaan strategia: Rohkeasti Koillismaalta 2014 - 2020
Pohjoisimmalla Lapilla ja Koillismaalla myös Kala-Leaderit
Kullakin ryhmällä erikokoiset rahoituskehykset, erilaiset strategiat sekä
erilaiset painotukset yritystukien ja kehittämishankkeiden kesken
Rahoittajana kuitenkin sama Maaseuturahasto ja ohjaajana ko.
rahastoa koskevat lait ja asetukset, yhteistyökumppanina ELY-keskus

NYKYISET STRATEGIAT JA UUSI
OHJELMAKAUSI
•
•
•

•
•
•
•
•

Rahoitus = julkinen + yksityinen, suhde vaihtelee hanketyypeittäin
Julkinen = EU 42% + valtio 38% + kunta 20% (Lapin ryhmillä karkeasti 4 – 8
M€, josta hankkeille 3 – 6,5 M€, ohjelmakauden lopulla sidontaprosentti
korkea )
Uuden kauden valmistelut käynnissä useilla foorumeilla, myös
toimintaryhmien sisäiset strategiavalmistelut käynnistymässä syyspuolella
Hyvä strategia on alueensa näköinen, sisältää konkreettiset mittarit, jotka
mittaavat vaikuttavuutta
Strategiassa kuvataan alueen toimijoiden työnjako ja roolit paikallisessa
kehittämisessä ja strategiaan valituissa sisältöteemoissa
Strategiassa kuvataan alueen toimijoiden kytkökset muille alueille, eri
verkostoihin ja kansainvälisesti
Strategian rahoitus-ja toteuttamissuunnitelmaan sisältyy myös muiden
rahoituslähteiden käyttö, ei vain maaseuturahasto
Strategia laaditaan vuoteen 2027 asti, mutta sen toteuttamisessa tulee
reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja strategian päivittäminen tulee olla
tarvittaessa helposti mahdollista.
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