Jäsentiedote 1/2018

Tervetuloa vuosikokoukseen!
Oulun Seudun Leaderin sääntömääräinen vuosikokous pidetään
keskiviikkona 30. toukokuuta 2018 klo 19.
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 18.30.
Vuosikokouksen jälkeen palkitaan
Vuoden Paikallinen kehittäjä ja
Vuoden Nuoriso Leader projekti!

Kaikki jäsenemme lämpimästi tervetuloa!

Yhdistysten pienet investoinnit 2 – teemahanke
Yhdistysten pienet investoinnit 2 – teemahankkeen alahankehaku päättyi helmikuun 28. päivä.
Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 38 kappaletta, joista 37 saapui hakuajan puitteissa. Hakemuksia
vastaanotettiin jokaisesta Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueen kunnasta. Hallitus käsitteli
alahankehakemukset kokouksessaan 10.4.2018. Käsiteltyjen hakemusten kokonaiskustannukset olivat
211 717,69 €. Alahankkeisiin oli varattu rahaa n. 100 000 euroa, joten Oulun Seudun Leaderin hallitus
joutui tekemään valintaa alahankkeiden välillä sekä karsimaan alahankkeista teemahankkeen teemoihin
soveltumattomia kustannuksia. Rahoitettavia alahankkeita on yhteensä 24 alahanketta, joista 13
alahanketta oli uusien toimijoiden hankkeita.

Ohjelmakausi 2014-2020
Vireille on tullut vuoden 2017 loppuun mennessä 193 hanketta, joista yritystukia oli 114 kpl ja
hanketukia 79 kpl. Myönteinen rahoituspäätös on hallituksessa tehty vuoden 2017 loppuun mennessä
123 hankkeelle ja niihin on sidottu yhteensä 5 337 000 milj.€ julkista tukea (sis. EU, valtion ja kuntien
osuuden). Yritystukiin on myönnetty 2 207 000 milj.€ ja hanketukiin 3 130 000 milj.€. Vuoden 2017
lopulla hankkeisiin myönnetystä julkisesta tuesta 41 % kohdistuu yritystukiin, 46 % yleishyödyllisiin
investointeihin ja 13 % yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin. Yritystukien osuus tulisi olla strategian
mukaan 50%, joten loppuohjelmakaudella rahoitusta suunnataan enemmän yritystukiin.
Ohjelmakausi on nyt puolivälissä ja Oulun Seudun Leaderin strategia on tähän mennessä toteutunut
tavoitteiden osalta hyvin. Uusia yrityksiä on syntynyt 29 kpl ja uusia työpaikkoja 44 kpl. Oulun Seudun
Leader on ollut hyvin esillä alueen paikallislehdissä ja näkyvyyttä on lisätty sosiaalisessa mediassa.
Hankkeiden myötä on syntynyt uusia palveluita 56 kpl ja uusia tuotteita tai tuotantomenetelmiä 27 kpl.
Uusia hakehakijoita on tähän mennessä ollut 108 kpl ja tähän mennessä rahoitetuissa hankkeissa on
tehty tai tullaan tekemään tulevien vuosien aikana talkootyötä n. 22 000 h. Oulun Seudun Leaderin
toiminta-alueella asuu siis paljon aktiivisia ihmisiä.

Nuoriso Leader tukea myönnetään nuorten omiin projekteihin, jotka toteutetaan Oulun Seudun
Leaderin toiminta-alueella. Käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastusvälineiden
hankkiminen tai jonkin muu projekti, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat.
Nuorisoyritykset (4H-yritys, NY ms.) voivat hakea tukea yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen
liittyviin kuluihin.
Myönnettävän tuen määrä on 100–500 euroa per projekti. Tukiprosentti on 100 % projektin
kustannusarvion ollessa 100–200 euroa. Projektin kustannusarvion ollessa yli 200 €, tukiprosentti on 90
% kokonaiskustannuksista. Helppo ja vaivaton sähköinen haku osoitteessa:

Tutustu Palveluportaat – hankkeen materiaalipankkiin!
Materiaalipankissa on hyödyllistä materiaalia mm. yhdistystoiminnan kehittämiseen.

https://www.popleader.fi/fi/yhteiset-hankkeet/palveluportaat/materiaalipankki

Kalatalousryhmän katsaus
Vihdoin on kevät tullut ja vauhdilla onkin! Vielä pari viikkoa
sitten näytti, että talvikalastusta riittää kesäkuulle asti,
mutta nyt alkaa olla kalastajilla jo kiire avovesikauden
valmisteluissa. Viimeiset pyydyskorjaukset ja veneen
kunnostukset ehtii vielä tehdä sekä käydä opiskelemassa
SoMe-viestintää ja ensiaputaitoja ennen kiivaimman
kalastuksen alkua.
Kevättalvella kalastajilla on ollut koulutuksia, kuinka
Facebookia voidaan hyödyntää oman saaliin myynnissä
suoraan kuluttajille ja useita sivuja onkin jo perustettu. Myös Itämeren maiden yhteistyöhanke
kalastuksen sekä hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien haittojen yhteensovittamiseksi on startannut.
Ensimmäisenä toteutetaankin laaja tutkimus, johon myös 20 Perämeren kalastajaa pääsee osallistumaan.
Lisäksi on mietitty keinoja, kuinka uusia kalastajia saataisiin rekrytoitua alalle tuottamaan kuluttajien
kaipaamaa tuoretta lähikalaa. Toivotaan, että kalastuskaudesta tulisi tuottoisa ja muistakaahan syödä
kotimaista kalaa!
Mukavaa kevättä kaikille!
Kalatalousneuvoja Iiro Majuri
p. 040-759 7505
iiro.majuri@oulunseudunleader.fi
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