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Uusia rahoitusmahdollisuuksia

kehittämiseen ja yhteistyöhön
Maaseutuohjelma 2014–2020 tarjoaa työkaluja
kunnianhimoiseen maaseudun kehittämiseen
yrittäjille ja kaikille asukkaille. Asukkaat, yrittäjät
ja tuottajat voivat joko keskenään, asiantuntijoiden
tai kouluttajien kanssa valmistella hankkeita, jotka
vastaavat käsillä oleviin tarpeisiin ja tekevät mahdollisuuksista uutta maaseudun tulevaisuutta.

Hanke voi
• uudistaa elinkeinoja,
• kehittää kannattavuutta,
• lisätä osaamista ja
• parantaa maaseudun palveluita ja asumisen
edellytyksiä.

Hankkeita voi toteuttaa
• paikallisesti,
• alueellisesti,
• alueiden välillä,
• valtakunnallisesti ja
• kansainvälisesti.

Ketjut, kokeilut ja yhteistyö
Maaseudun elinkeinojen ja elinkeinorakenteen
uudistamiseksi tarvitaan työtä ja oivalluksia.
Nyt kannattaa lyödä viisaat päät yhteen ja hakea
yhteistyöstä voimaa. Yrittäjät voivat nyt aiempaa

tavoitteellisemmin kehittää yhdessä toimialansa
kannattavuutta. Myös kehittäjäorganisaatioiden
osaaminen kannattaa hyödyntää.
Yhteistyöhankkeessa voi kehittää jonkin toimialan
yritysten verkostoitumista esimerkiksi:

• muodostamalla ketjuja tai klustereita
• pilotoimalla
• kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia
• toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia
• kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä.
Hanke voi monin tavoin edistää muun muassa lähiruokasektorin, hyvinvointipalvelujen tai mikrokokoisten matkailuyritysten kehittymistä. Erityisenä
tavoitteena on tuoda biotalouden toimijoita yhteen
ja kehittää alalle korkean asteen jalostusta.
Innovaatio, jolla on merkittävää taloudellista
potentiaalia, voi saada rahoitusta maaseudun
innovaatioryhmänä. Innovaatioryhmä saa hankkeeseensa täyden 100 prosentin rahoituksen, mutta
siltä myös vaaditaan enemmän: innovaatioryhmien
on esimerkiksi valmistauduttava julkaisemaan
tuloksensa laajasti.
Yhteistyökumppaneita voi hakea myös oman
alueen ja maan rajojen ulkopuolelta. Eurooppalainen
innovaatiokumppanuus (EIP) avaa maaseudun innovaatioryhmien kirkkaimmille tähdille ovia muissa
maissa tehtyjen innovaatioiden sekä uuden tiedon
ja kumppanuuksien äärelle.
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Koulutus ja tiedonvälitys

Tuen määrä

Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä
elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja
innovaatioista.
Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kohderyhmä voi laajentua muilla maaseudun
asukkailla.
Koulutushankkeen voi toteuttaa perinteiseen
tapaan kursseina tai esimerkiksi verkkokoulutuksena, työpajoina tai valmennuksena. Koulutus voi
sisältää yritys- tai maatilavierailuja. Koulutuksen
aiheina voivat olla vaikkapa liiketoiminnan kehittäminen, kestävät ja ympäristöystävälliset tuotantotavat, uusiutuvan energian mahdollisuudet ja
resurssitehokkuus.
Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa
maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille.
Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita.
Kohderyhmän tavoittamiseen on monia keinoja.
Uutta on, että tiedonvälityshankkeessa voidaan
tehdä investointi, jonka avulla esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa.

Investointiin voi saada tukea 75 prosenttia ja kehittämishankkeeseen jopa 100 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista.
Tarvitset hankkeeseen myös omaa rahaa. Tuki
maksetaan jälkikäteen, joten väliaikaisrahoitusta
tarvitaan.

Palveluiden ja kylien kehittäminen
Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa
monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun
palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista
hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat.

Tukea voi hakea…
• julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö.
• muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin,
•

matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja
hankkeen ohjausryhmän kuluihin.
aineettomiin ja aineellisiin investointeihin, kuten
koneiden ja laitteiden hankkimiseen, rakennelmiin,
rakennusten kunnostamiseen ja käyttöoikeuksien
hankkimiseen.

Kysy tarkemmin tuen ehdoista ELY-keskuksesta tai
Leader-ryhmästä.

Hae tukea
mavi.fi/hyrra
Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä-
palvelussa voi hakea tukea, seurata asian
käsittelyä ja selata hakemustietoja. Toteutuneet kustannukset haetaan maksuun saman
palvelun kautta. Jos sinulla tai organisaatiollasi on useampia hankkeita, voit hallinnoida
kaikkien hankkeiden tietoja helposti samoilla
tunnuksilla.
Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistaitoja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemisessä askel askeleelta. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun mahdollisten lisätietojen toimittaminen sujuu sähköisesti.
Haku alkaa keväällä 2015.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät antavat
lisätietoja tuista ja neuvovat tukien hakemisessa.
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

