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Ohjelmakaudella 2014-2020 Suomen maaseutualueilla toimii 54
Leader-ryhmää. Oman alueesi Leader-ryhmä, Oulun Seudun Leader,
käyttää tulevalla ohjelmalla rahoitusta paikalliseen kehittämiseen
noin 9 miljoonaa euroa. Tämä on
kolmanneksi suurin rahoituskehys
Suomen Leader-ryhmien keskuudessa ja huomattavasti enemmän
kuin edellisellä ohjelmakaudella.
Uuden ohjelmakauden hankkeiden
haku käynnistyy viimeisimmän tiedon mukaan huhtikuussa 2015.
Tukea voidaan myöntää maaseudun pienille yrityksille ja erilaisille
yhteisöille. Tuen kohteena voivat
olla mm. investoinnit, kehittäminen ja koulutus.

Kierrämme kevään 2015 aikana
alueellamme eri tilaisuuksissa ker-

tomassa mihin rahoitusta on mahdollista saada. Tilaisuuksista tiedotamme
mm.
nettisivuillamme,
lehtiilmoituksin ja tässä tiedotteessa. Tilaisuuksiin ovat kaikki lämpimästi tervetulleita.
Onko sinulla hyvä idea jo valmiina?
Voit ottaa yhteyttä Leader– toimistoon. Neuvomme sinua ideasi työstämisessä hankkeeksi! Yhteystietomme löydät jäsentiedotteen viimeiseltä sivulta.
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Oulun Seudun Leaderin seuraavat
rahoitusinfot:
21.4.2015 Utajärvi, kunnantalon Sotka-sali klo. 18:00 alkaen.
23.4.2015 Kempele, Kunnantalon valtuustosalissa klo. 18:00 alkaen.
28.4.2015 Muhos, Koivu ja tähti kulttuurikeskuksen kotiseutu-huoneessa
klo. 18:00 alkaen.
5.5.2015 Ii, Nätteporin auditoriossa klo. 18:00 alkaen.

7.5.2015 Yli-Ii, Yli-Iin koululla klo .18:00 alkaen.
Oulun alueella yhteistyöryhmien kokousten yhteydessä:
16.4.2015 Ylikiiminki, Ylikiimingin asukastuvalla klo. 17:00 alkaen.
6.5.2015 Kiiminki, Kiimingin senioritalon kahvilassa klo. 18:00 alkaen.

Vuosikokouksen yhteydessä palkitaan

myös Vuoden paikallinen kehittäjä 2014.

Vuosikokous
Oulun Seudun Leaderin vuosikokous pidetään Kempeleen
kunnan valtuustosalissa tiistaina 12.5.2015 klo. 18.30 alkaen. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo.18.00. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat sekä nimetään Perämeren rannikon kalatalousryhmän jäsenet.

Hanke– ja yritystukien
haku sähköiseksi
Tukien haku muuttuu sähköiseksi ja
tuet haetaan Hyrrä-verkkopalvelun
kautta. Hanketukihakemuksen voi
jättää mihin vuorokauden aikaan
tahansa, miltä tahansa koneelta,
jossa on verkkoyhteys. Myös uuden
ohjelmakauden hankkeiden täydennykset ja maksatukset toimitetaan
sähköisen palvelun kautta. Hakija
pystyy myös seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.
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Jotta pystyt hakemaan tukia Hyrrän
kautta, tulee hakijalla olla Katsotunniste. Katso-tunnistetta käytetään nykyisin hyvin yleisesti yritysten, yhteisöjen ja julkishallinnon organisaatioiden tunnistamiseen erilaisissa sähköisissä asiointipalveluissa.
Lisätietoja Katso tunnisteesta löytyy
sivuilta:
www.yritys.tunnistus.fi
www.vero.fi/katso
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Yritys– ja hanketuet
Yritystuet
Suunnattu aloittaville ja olemassa oleville pienille yrityksille (alle 10 htv)
Perustamistuki: Perustettaville ja toimiville yrityksille uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyviin kustannuksiin ja kokeilutoimintaan.

Investoinnit: esim. toimitilojen rakentaminen ja remontointi sekä kone– ja
laitehankinnat, tuki 35 %
Hanketuet (yleishyödylliset tuet)
Suunnattu yhteisöille ja yrityksille
Yhteisölliset investoinnit: esim. rakentaminen, remontointi, ympäristöön
liittyvät rakentamiset, pienimuotoiset vesistön kunnostustoimenpiteet,
kone– ja laitehankinnat. Tuki 50-75 %
Kehittäminen: tuki 80-100 %
Koulutus ja tiedonvälitys: tuki 80-100 %
Yritysten yhteistyö 50-80 %
Tukiprosentit ovat vielä alustavia ja niiden osalta saattaa vielä olla tulossa
tarkennuksia hallituksen linjausten jälkeen. Hanketuissa talkootyö on
mahdollista laskea omarahoitusosuudeksi tälläkin ohjelmakaudella.
Teemahankkeet: Teemahankkeiden avulla voidaan tukea alueen yhdistyksiä toiminnassa tarvittavien pienhankintojen tekemisessä. Teemahankkeen hallinnoi Leader-ryhmä ja se kootaan alueelta nousevien tarpeiden pohjalta. Kartoitamme parhaillaan alueemme yhdistyksiltä pienhankintojen tarpeita, joten jos sinulla on mielessäsi jokin asia tai väline, jota
yhdistyksesi tarvitsee toiminnassaan, ilmoita siitä toimistollemme.

Mikäli sinulla on hankeidea,
ole yhteydessä Leadertoimistoon. Hankkeen voi
aloittaa vasta kun hankehakemus on tullut vireille!
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Hankkeiden valintakriteerit
Hankkeiden valinnassa tullaan käyttämään Oulun Seudun Leaderin
strategiassa määriteltyjä valintakriteerejä. Paikallisesti laadituilla valintakriteereillä pyritään löytämään
parhaiten kehittämisstrategiaa toteuttavat hankkeet. Jokaisen rahoitettavan hanke- tai yritystuen tulee
täyttää kaikki peruskriteerit, jotka

kuvaavat hankeen toteuttamiskelpoisuutta. Yleiset valintakriteerit
kuvaavat strategian läpileikkaavia
teemoja ja niistä vähintään yhden
kohdan tulee täyttyä jokaisessa rahoitettavassa hankkeessa. Lisäksi
hankkeen tulee toteuttaa vähintään
yhtä kriteeriä riippuen siitä, onko
kyseessä yritys– vai hanketuki.

Peruskriteerit:










Hanke toteuttaa paikallista strategiaa
Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista
Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu alueelle
Hankkeella on tekniset edellytykset hyväksi hankkeeksi
Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke
Hanke on kustannusarvioltaan realistinen
Hankesuunnitelma on johdonmukainen
Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu toteutusajan jälkeen
Hankkeessa toteutettavat toimet eivät vääristä kilpailua

Yleiset kriteerit:






Innovatiivisuus (pyrkimys uuden luomiseen tai uuden asian tuomiseen
alueelle)
Hankkeessa on huomioitu tasa-arvo
Hanke kohdistuu nuoriin
Hankkeessa on huomioitu kestävä kehitys
Hanke kehittää mukana olevien toimijoiden kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia

Yritystuet:





Hanke edistää yrittäjyyttä alueella
Hankkeen avulla parannetaan työllisyyttä
Yritystoiminta tukee seudun palvelutarpeita
Hanke edistää seudun kilpailukykyä

Hanketuet:
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Hanke hyödyttää olemassa olevia resursseja ja edistää niiden käyttöönottoa
Hanketoteuttajat ovat sitoutuneita toimintaan
Hanke parantaa ympäristöä
Hanke edistää yhdessä tekemistä
Hankkeen avulla luodaan uutta toimintaa
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Oulun Seudun Leader: hallituksen
erovuoroiset jäsenet
Vuosittain kolmannes hallituksen jäsenistä on erovuorossa ja hallituksessa voi olla jäsenenä tai varajäsenenä
yhtäjaksoisesti enintään kuusi vuotta. Oulun Seudun Leaderin hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Muhoksen ja Iin edustajat. Lisäksi syksyllä 2015 hallituksesta eronneiden Oulun Ylikiimingin edustajien tilalle tulee valita uudet hallituksen jäsenet,
jotka voivat olla joko Ylikiimingistä
tai Oulunsalosta. Hallituksen jäsenet
valitaan vuosikokouksessa jäsenistön

Varsinainen jäsen

Valittu Varajäsen

keskuudesta.
Valinnassa tulee
noudattaa kolmikantaa sekä alueellista kattavuutta. Alla taulukko
nykyisistä hallituksen jäsenistä, erovuoroiset merkitty vihreällä sekä
alue, edustus ja varsinaisen jäsenen
valintavuosi.
Tervetuloa Kempeleen kunnan
valtuustosalissa järjestettävään
vuosikokoukseen tiistaina
12.5.2015 klo.18.30 päättämään
uusista hallituksen jäsenistä.

Valittu

Kunta/edustus

Anita Sievänen

2012

Lauri Honkanen

2012

Ii / yhteisö

Hannele Kutilainen

2013

Otto Moilanen

2012

Kiiminki/ yhteisö

Riikka Juntunen

2013

Maija Koistinen

2010

Utajärvi / yhteisö

Lauri Halonen

2013

Olli Maunumäki

2013

Haukipudas / henkilöjäsen

Jouni Seppälä

2011

Pekka Törmänen

2013

Pudasjärvi / henkilöjäsen

Päivi Ylisiurua

2014

Asta Siurua

2014

Yli-Ii / henkilöjäsen

Pauli Määttä

2013

Tapio Juvani

2013

Kempele / julkinen taho

Juha H. Kukkohovi

2009

Väinö Väänänen

2012

Muhos / julkinen taho

-

-

Ylikiiminki tai Oulunsalo /
julkinen taho

Kolmikanta
Julkinen taho = kunnan viranhaltija
tai luottamushenkilö, seurakunnan
tai maakuntaliiton johtavassa asemassa oleva työntekijä tai luottamushenkilö.
Yhteisö = Maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa
päättävässä asemassa oleva henki-
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lö (kyläyhd., 4H, MLL, metsästysseurat jne.)
Henkilöjäsen = maaseudun asukas,
joka ei edusta julkista hallintoa tai
suuria yrityksiä, eikä ole päättävässä asemassa yhdistyksessä.
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Yhteystiedot
Oulun Seudun Leader
Kiilakiventie 1, 90250 Oulu
toimisto@oulunseudunleader.fi
www.oulunseudunleader.fi

Toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto

www.facebook.com/
OulunSeudunLeader

p. 040-739 3925

Lisää tietoa Leaderistä:

Yhteystiedot
www.popleader.fi
www.leadersuomi.fi

pirjo.hongisto@oulunseudunleader.fi
Leader-neuvoja Piia Karttunen
p. 040-140 8220
piia.karttunen@oulunseudunleader.fi

Hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme:
www.oulunseudunleader.fi

Leader-neuvoja Ilkka Kemppainen

P. 040-8455618
ilkka.kemppainen@oulunseudunleader.fi

Kuva: Oulun Seudun Leaderin hallituksen jäseniä.
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