Yleistä & ajankohtaista
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Hakujen alkaminen
• 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet:
o Yritystuet
o Kehittämishankkeista tiedonvälityshankkeet ja maaseudun
palveluihin ja kylien kehittämiseen liittyvät yleishyödylliset
kehittämis- ja investointihankkeet (pl. vesihuolto- ja
kyläverkkoinvestoinnit).
o Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet (21.5.2015 asti) ja
EIP-hankkeet (31.8.2015 asti).
• Toinen osa hausta alkaa kesäkuussa:
o Koulutushankkeet ja yhteistyötoimenpiteen mukaiset
hankkeet, vesihuolto- ja kyläverkkoinvestoinnit.
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Jaksotettu päätöksenteko
Valintajaksot 2015
• Yritystuet:
o 11.5 - 31.5., 1.6. - 31.7. ja 1.8. - 31.10.
• Hanketuet:
o 11.5.-31.8. ja 1.9.-31.10.
• Valintajaksot päättää ELY-keskus; ovat pääsääntöisesti
yhteneväiset kaikilla ELY-keskuksilla.
• Alueilla voidaan lisäksi päättää erillisistä teemahauista.
• Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksojen
päätyttyä.
• Vuoden 2016 valintajaksoista tehdään päätös syksyllä.
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Valintajaksojen määrärahat
• Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2015
on 11 241 700 euroa, josta
- yritystukiin vuonna 2015 enintään 3,0 miljoonaa euroa.
- hanketukien 1.valintajaksolle enintään 5,0 miljoonaa euroa,
josta:
> Uudistuva yrittäjyys, metsistä on moneksi, potkua
maatalousyrittämiseen: yhteensä 4,2 miljoonaa euroa
> Monimuotoinen maaseutuasuminen: 0,8 miljoonaa euroa.
• Hanketukien 2.valintajaksolle kohdennettavasta rahoituksesta
tehdään erillinen päätös.
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Hakumenettelystä
• Ensimmäisellä valintajaksolla Keski-Suomessa haettavissa
kaikkiin alueellisen suunnitelman mukaisiin teemoihin liittyviä
hankkeita.
- ELY-keskus toivoo kuitenkin erityisesti hankkeita, joilla
kehitetään maitoon, matkailuun ja metsiin liittyvää
elinkeinotoimintaa.
• Ennen hakemuksen jättämistä rahoittaja ohjeistaa
rahoitusinfoissa tai hankekohtaisissa keskusteluissa
- ohjelmanmukaisuutta, valintakriteereitä, tukikelpoisia
kustannuksia, toimintamalleja… ei ota kantaa rahoitetaanko
hanke vai ei, hankkeet kilpailevat keskenään jaettavissa
olevasta kiintiöstä
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Hankkeiden valintamenettely
• Kun valintajakso päättyy, tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät
hakemukset pisteytetään ja laitetaan paremmuusjärjestykseen,
parhaat hakemukset rahoitetaan.
• Valintajakson jälkeen rahoitukseen valittuja hankkeita voidaan
rahoittajan toimesta työstää; pienentää, poistaa tukikelvottomia
toimenpiteitä, tai muiden hankkeiden kanssa päällekkäistä
tekemistä.
• Vuonna 2015 päätöksentekoon päästään näillä näkymin syyslokakuussa.
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Kehittämishankkeiden valintakriteerit
Jokaisella toimenpiteellä hiukan erilaiset.
Kaikilla samat kaksi ensimmäistä:
1) Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja
suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista.
2) Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus,
vaikuttavuus ja toteutettavuus.
Samoja valintakriteereitä noudatetaan koko ohjelma-alueella,
mutta niissä otetaan myös huomioon ELY-alueittain valmistellut
strategiset painotukset, jotka tukevat Manner-Suomen ohjelman
painotuksia.
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Hakemuksen vireille tulo
• Hakemus ei tule vireille ennen kuin hakemuksessa on esitetty
seuraavat yksilöidyt ja todenmukaiset tiedot ja liitetty seuraavat
asiakirjat:
1) tuen hakija;
2) hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke;
3) toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä
ja rahoitus;
4) haetun tuen määrä;
5) yritystukea haettaessa liiketoimintasuunnitelma ja
kehittämishanketukea haettaessa hankesuunnitelma;
6) haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma.
• ELY-keskus tekee vireilletulotarkastuksen. Hakija saa tiedon
vireille tulosta järjestelmän kautta.
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Yleistä tukitasoista
• Kiinteät tukitasot (julkinen rahoitus yhteensä).
• Julkinen rahoitus koostuu ELY-keskuksen rahasta (=EU+valtio) ja
muusta julkisesta rahasta.
• Alueellisessa suunnitelmassa muun julkisen rahoituksen
osuudeksi on määritetty 2,25 % julkisesta rahasta.
=> Julkisyhteisöjen hankkeisiin tarvitaan ”omarahoitusosuutta”.
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Hanketyön periaatteita Keski-Suomessa
• Lähtökohtaisesti ei osa-aikaisia hankevetäjiä.
• Hankkeet tarvitsevat pätevän hankevetäjän (koeajat); rahoittaja
mukana valintaprosessissa.
• Hankesuunnitelmiin konkreettiset tavoitteet, jotka vastaavat ELYtulostavoitteita/tavoitteisiin (esim. uusia yrityksiä, uusia
työpaikkoja).
• Hankkeen seuranta tärkeää; väliarvioinnit tuloksellisuuden
varmistamiseksi.
• Hankesuunnitelmassa on esitettävä, miten hankkeen
valmistelussa on otettu huomioon jo aikaisemmin julkisella
rahoituksella rahoitetuista hankkeista saadut vastaavaan tai
siihen läheisesti liittyvään toimintaan myönnetyn tuen tulokset.
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Kysymyksiä ja tämänhetkisen tiedon perusteella
annettuja vastauksia.
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Etukäteiskysymyksiä
• Millä toimenpiteillä voidaan kerätä yksityistä rahoitusta?
Tarvitaanko sitoumuksia hakuvaiheessa?
• Tarvitseeko olla rahoitussitoumukset; kunta / yritykset
hakuvaiheessa?
VASTAUS: Yksityistä rahaa voi kerätä osallistumismaksuilla
hankkeeseen tai hankkeen järjestämille matkoille,
sponsorirahalla (vastikkeeton, jos isolta yritykseltä) ym.
Hakuvaiheessa edellytetään kohtuullinen/riittävä määrä
yritysten sitoumuksia hankkeeseen ja sen rahoitukseen
osallistumisesta.
Julkisen rahoittajan sitoumus rahoitukseen osallistumisesta
tarvitaan hakuvaiheessa.
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Etukäteiskysymyksiä
Tuleeko saavuttamattomista tavoitteista sanktioita =>
leikkuri?
VASTAUS: Jos kustannusperusteena on kertakorvaus, niin
tukea ei makseta, jos asetettua tulosta ei saavuteta tai
toimenpidettä toteuteta. Hanke voidaan vaiheistaa.
Muiden kustannusmallien tapauksissa, jos toiminta on ollut
hyväksytyn hankesuunnitelman mukaista, ei sanktioida
saavuttamattomista tavoitteista. Hankkeen toteuttamista
on kuitenkin seurattava. Jos näyttää, ettei tavoitteisiin tulla
pääsemään, on syytä olla yhteydessä rahoittajaan. Tilanne
voi edellyttää muutoshakemuksen tekemistä tai
ääritapauksessa hankkeen keskeyttämistä.
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Etukäteiskysymyksiä
Millä toimenpiteellä tai toimeksiannolla voidaan palkata erittäin ammattitaitoinen
henkilö kartoittamaan, miten jokainen hanke-ehdotus voisi palvella koko
maakuntaa ja yhdistää kylät, kunnat+kaupungit ja yrityselämän sekä
yksityishenkilöt tehokkaasti toisiinsa: maakunnan sisällä, vierekkäisten
maakuntien kanssa, valtakunnallisesti, Pohjoismaisesti ja eurooppalaisesti.
Jaossa on 11 miljoonaa euroa ja Keski-Suomen maakunta on
kehittymistaidoissaan tällä hetkellä Suomen toiseksi tehottomin ja taidokkain.
Syy ei ole kenenkään ulkopuolisen, koska muut maakunnat ovat parempia, vaan
kaikkien keskisuomalaisten itsensä yhdessä.
Hankerahojen jakamisen isoksi osaajaksi tulee palkata yritys- ja yhteiselämän
erittäin ansioitunut asiantuntija.
Molempien asiantuntijoiden palkkaamiseen tulee käyttää tästä hankkeesta 50
000-100 000 euroa sekä kaikkien hankkeitten yhteismarkkinointiin 2-3%
kokonaismäärästä eli tuosta 11 miljoonasta.
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Etukäteiskysymyksiä
VASTAUS:
• Periaatteessa kyseeseen voisi tulla yhteistyöhanke.
• Hanketoimija ei voi ottaa viranomaisroolia.
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www.ely-keskus.fi/keski-suomi
Elinkeinot -> Maaseutuelinkeinot -> Maaseudun kehittäminen

Varmista, että aluevalinta (vihreä laatikko oikealla ylhäällä)
on Keski-Suomi
Sivuilta löytyy: alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma, ajankohtaista tietoa, hakuohjeita, linkit
valintakriteereihin ym.
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