VOIMASSAOLEVAT RAHOITUSLINJAUKSET (päivitetty
1.12.2016)
Elävä Kainuu LEADER ry:n hallitus päätti kokouksessaan 1.12.2016
seuraavista rahoituslinjauksista koskien rahoitusta Maaseuturahaston
hankkeissa.
•
•
•
•

•
•

Perustelluin syin Leader-hallitus voi poiketa linjauksista tapauskohtaisesti.
Tukimaksimi on 100 000 euroa (julkinen tuki = EU + valtio + kunta+muu
julkinen).
Yleishyödyllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa pienin maksettava tuki on
5000 euroa.
Yleishyödyllisissä investointihankkeissa, ja "maaseudun kehittäminen ja palvelut"
-kehittämishankkeissa talkoolla eli vastikkeettomalla työllä voi kattaa osin tai
kokonaan omarahoitusosuuden (oltava hankkeen toteutumisen kannalta tärkeää
työtä, jonka tekemisestä tehdään suunnitelma hakemuksen liitteeksi).
Linjaukset koskevat myös julkisten tahojen hakemia hankkeita.
Hallituksen ennakkopisteytys (vastaavuus valintakriteeristöön) määrittelee
hakemusten käsittelyjärjestyksen, alle 50 % painotusta kokonaispistemäärästä
saaneet hankkeet saavat kokouksessa hylkäävän päätöksen.

YRITYSTUET (vain aloittavat ja muut mikroyritykset. Kuntarahaa ei makseta yrityksille
hallituksen päätöksen mukaisesti, joten maksettava tuki koostuu EU:n ja valtion tuesta)
•
•
•
•
•

yritysinvestointi, tuki 35 % (pienin maksettava tuki 2000 euroa)
yritysryhmähankkeet, tuki 75 % (hakijana kehittämistaho, väh. 3 yritystä
yhdessä)
yrityksen perustamistuki, 5000 - 35000 euroa, 100 % julkinen tuki
yrityksen kokeiluraha, 2000 – 10000 euroa, 100 % julkinen tuki
tuki toteutettavuustutkimukseen 50 %, kustannukset vähintään 3000 euroa.

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISHANKKEET (yhteistyö-toimenpide, pl. yritysryhmähanke)


tapauskohtaisesti, pääsääntöisesti lainmukainen maksimituki

KOULUTUS- JA TIEDONVÄLITYSHANKKEET


tapauskohtaisesti, pääsääntöisesti lainmukainen maksimituki

YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMISHANKKEET


tuki 70 %

YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINNIT (rakentaminen, kalusto- ja laitehankinnat tms.)


tuki 60 %

Lisäksi:
•

Huomioidaan ELY/Leader-yhteistyösopimus rahoittamisesta

•

Yleishyödyllisten tukien osalta ympäristöviranomaisten vaatimia tai säätämiä, tai
säädöksiin perustuvia korjaustoimenpiteitä tai korvausinvestointeja ei lähtökohtaisesti
tueta, esim. ampumaratojen ympäristövaatimusten edellyttämiä ympäristötöitä.

•

Esiselvityshankkeita ei pääsäätöisesti tueta, pl. alueiden välisten ja kansainvälisten
hankkeiden selvitykset, joissa tuki on enintään 70 %. Muihin esiselvityksiin voidaan
perustellusta syystä osallistua maksimissaan 50 %:n tukitasolla.

•

Tukien myöntämistä koskevien säädösten mukaan Leader-tukea EI voi myöntää
maatalousyritystoimintaan, traktorin, puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan
metsätraktorin hankintaan, liikennealan investointeihin, energiankäyttöön tarkoitetun
turpeen tuotantoon eikä omistajanvaihdoksen rahoittamiseen.

•

pääsääntöisesti ei tueta kyläkirjoja, lahtivajoja eikä autohankintoja.

