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Peruspalvelut ja kylien kunnostus
maaseutualueilla (M07)
Tavoitteet:
• Lisätä yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta
• Parantaa maaseudun infrastruktuuria
• Parantaa maaseudun turvallisuutta
• Parantaa palveluiden saatavuutta
• Lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta

Sivu 2

27.5.2015

Tuettava toiminta - alatoimenpiteet
• Selvitykset ja suunnitelmat (tp 7.1)
- Maaseutualueiden kuntien ja kylien ja niiden peruspalvelujen
kehittämissuunnitelmat
- Natura 2000 –alueiden ja muiden luonnonarvoltaan
merkittävien alueiden suojelu- ja hoitosuunnitelmat
- Voi sisältää vain kehittämistä
• Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja
laajentaminen (tp 7.2)
- Uusiutuva energia
- Vesihuolto
- Lähiruokamarkkinat ja lyhyet jakeluketjut
- Vähähiilistä yhteiskuntaa tukevat toimet
- Voi sisältää vain investointeja
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Tuettava toiminta
• Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut (tp 7.3)
- Tietoliikenneinfrastruktuuri (kyläverkot)
- Verkossa tarjottavien palveluiden suunnittelu, käyttöönotto ja
hyödyntäminen
- Voi sisältää yleishyödyllistä kehittämistä ja investointeja
• Maaseudun palvelut (tp 7.4)
- Palveluiden kehittäminen ja niihin liittyvä infra
- Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus
- Peruspalveluiden saavutettavuuden parantaminen
- Maaseudun asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys
- Asuinympäristön ekologisuus, turvallisuus
- Kylien osallisuus, yhteisöllisyys, vaikuttamisen
mahdollisuudet
- Voi sisältää yleishyödyllistä kehittämistä ja investointeja
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Tuettava toiminta
• Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit (tp 7.5)
- Matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvä
infrastruktuuri, esim. reitistöt
- Voi sisältää vain yleishyödyllisiä investointeja
• Kulttuuri ja luonnonperintö (tp 7.6)
- Kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan
merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön
säilyttäminen ja ennallistaminen selvitykset ja investoinnit
- Voi sisältää yleishyödyllistä kehittämistä ja investointeja

Sivu 5

27.5.2015

Työnjako alueella Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen
välillä
• YHTEISTYÖSOPIMUS
• Maaseudun asukkaiden elinolojen ja viihtyvyyden
parantamista koskevat paikalliset kehittämishankkeet
rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta kunkin
strategian linjaukset huomioiden
• Koko maakuntaa tai useamman Leader-ryhmän aluetta
koskevia yleishyödyllisiä hankkeita voidaan rahoittaa
myös ELY-keskuksesta
• Yleishyödylliset investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti
Leader-ryhmien rahoituksella
• ELY-rahoitus MONIMUOTOINEN MAASEUTUASUMINEN
2014 – 2020 1,63 milj. euroa
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Tuettava toiminta

• Toimenpiteessä ei toteuteta:
- Suuria infrastruktuurihankkeita, kuten maanteitä, kalaportaita
- Kuntien ja valtion vastuulla olevia lakisääteisten
peruspalvelujen tuottamista
- Yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen ympäristö-,
energia, jäte-, vesihuoltoon tai tietoliikenneyhteyksiin liittyviä
hankkeita
- Yritysten investointi- ja kehittämishankkeita
- Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita
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Hanketuen määrä
• Yleishyödyllinen kehittämishanke: Tukea voidaan
myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien 100 %
hyväksyttävistä kustannuksista
• Yleishyödyllinen investointihanke: Tukea voidaan
myöntää 75 % tai jos tuen hakijan on julkisoikeudellinen
yhteisö, 100 % hyväksyttävistä kustannuksista – ehto:
muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta
on vähintään 30 %
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Hanketuen määrä
• Vesihuoltoon kohdistuvat yleishyödylliset investoinnit
- Tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan
lukien 50 % hyväksyttävistä kustannuksista

• Tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat yleishyödylliset
investoinnit
- Tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan
lukien 70 %
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Valintamenettely /valintaperusteet
Investoinnit
Aihealueet:
1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja
suunnitelman
strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30%)
2. Millainen on hankesuunnitelman laatu: kustannustehokkuus,
vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30%)
3. Missä määrin hanke lisää uudistumista ja
toimintamahdollisuuksia? (20%)
4. Missä määrin hanke edistää yhteistyötä ja osallisuutta (20%)
Jokaiselle aihealueelle annetaan pisteet 0 - 3
• Hankkeen tulee saada vähintään kahdesta kohdasta yksi
piste päästäkseen valintakäsittelyyn
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Valintamenettely /valintaperusteet
Kehittämishanke
Aihealueet:

1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja
suunnitelman
strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30%)
2. Millainen on hankesuunnitelman laatu: kustannustehokkuus,
vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30%)
3. Missä määrin hanke parantaa maaseudun
toimintamahdollisuuksia? (20%)
4. Missä määrin hanke lisää kumppanuutta, aktiivisuutta ja
yhteisöllisyyttä (20%)
Jokaiselle aihealueelle annetaan pisteet 0 - 3
• Hankkeen tulee saada vähintään kahdesta kohdasta yksi
piste päästäkseen valintakäsittelyyn
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