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Ohjelmakausi liikkeelle vauhdilla Leaderissä!

Tässä osassa:

Ohjelmakauden 2014-2020 tukien

alussa ELY-keskukset alkoivatkin te-

haku avautui toukokuussa 2015 ja

kemään hankkeiden hakijoille tukipää-

maaliskuun loppuun 2016 mennes-

töksiä väliaikaisesti paperisena. Oulun

sä on tullut vireille 75 hakemusta,

Seudun Leaderin kautta tukea hake-

joista 51 kpl on käsitelty hallitukses-

neista kymmenkunta on saanut paperi-

sa.

Julkista tukea hankkeisiin on

sen tukipäätöksen. Hyrrä-järjestelmään

sidottu tähän mennessä noin 2,4

päätöksenteko –ja maksatusproses-

milj.€ ja näiden hankkeiden koko-

sien on luvattu etenevän vuoden 2016

naiskustannukset ovat olleet lähes

puolivälissä.

3,7 milj.€.

Oulun Seudun Leader toivoo nyt eri-

Pääosa hakemuksista on vastaan-

tyisesti

otettu Maaseutuviraston ylläpitämän

ten investoinneista, joista löytyy tietoa

sähköisen

sivulta 5. Neuvomme hakijoita hank-

Hyrrä-hakujärjestelmän

hakemuksia maaseutuyritys-

kautta, jonka kehitystyö on takkuillut

keen

ja edennyt hitaasti.

Leader– rahoitus on tarkoitettu ihmis-

Vuoden 2016

ideointivaiheesta

eteenpäin.

ten kokoisille ideoille ja hyvällä yhOhjelmakausi
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teistyöllä pääsee parhaaseen tulokseen!

Huom! Mikäli haluat jäsentiedotteesei jatkossa sähköpostiisi, niin
pyydämme sinua ilmoittamaan sähköpostiosoitteesi toimistolle
osoitteeseen: toimisto@oulunseudunleader.fi
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Oulun Seudun Leaderin vuosikokous ja
hallituksen erovuoroiset v. 2016
Oulun Seudun Leaderin yhdeksän
jäsenisestä hallituksesta on vuosittain kolmasosa erovuorossa. Mikäli
erovuoroinen jäsen ei ole vielä ollut
hallituksessa kuutta vuotta yhtäjaksoisesti ja hänellä on haluja ja alueensa luottamus, hän voi jatkaa vielä tehtävässään. Alla olevassa taulukossa on hallituksen tämän hetkiset jäsenet ja keltaisella värjätyt ovat

nyt tulevassa vuosikokouksessa erovuorossa.
Vuosikokous pidetään 24.5.2016 klo
18:30 alkaen Oulussa Korvenkylän Nuorisoseuran talolla (Seurakankaantie 23,
90630 Oulu). Valtakirjojen tarkastus alkaa
klo 18.00.

Kaikki jäsenet tervetuloa!

Erovuoroiset vuosikokous 2016
Kunta

Edustus

Ii
Yhteisö
Utajärvi
Yhteisö
Yli-Ii
Henkilöjäsen
Kiiminki
Yhteisö
Haukipudas Henkilöjäsen
Muhos
Julkinen
Ylikiiminki/
Julkinen
Oulunsalo
Kempele
Julkinen
Pudasjärvi

Henkilöjäsen

Varsinainen jäsen

Valittu

Varajäsen

Valittu

Anita Sievänen
Riikka Juntunen
Päivi Ylisiurua
Hannele Kutilainen
Lauri Halonen
Juhani Vääräniemi

2012
2013
2014
2013
2013
2015

Lauri Honkanen
Maija Koistinen
Asta Siurua
Otto Moilanen
Olli Maunumäki
Veli Paasimaa

2012
2010
2014
2012
2013
2015

Veijo Väänänen

2015

Suvi Helanen

2015

Pauli Määttä

2013

Tapio Juvani

2013

Jouni Seppälä

2011

Pekka Törmänen

2013

Kolmikanta
Julkinen taho = kunnan viranhaltija tai luottamushenkilö, seurakunnan tai
maakuntaliiton johtavassa asemassa oleva työntekijä tai luottamushenkilö.
Yhteisö = Maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä asemassa oleva henkilö (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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Teemahankkeen suosio yllätti
Oulun Seudun Leaderin ensimmäistä kertaa hakema teemahanke oli menestys: yhteensä 32 hakemusta saapui määräaikaan
mennessä ja näistä 31 sai myönteisen rahoituspäätöksen Oulun
Seudun Leaderin hallitukselta.
Hakemusten kokonaiskustannukset olivat yhteensä 132 490,95 €
ja tästä julkisen tuen osuus oli 79
494,57 €. Haku oli käynnissä 22.2
-1.4.2016 välisen ajan.
Teemahankkeesta eri yhteisöt pystyivät hakemaan
tukea pieniin, yleishyödyllisiin kone–, laite– ja kalustohankintoihin,
jotka olivat kokonaiskustannuksiltaan vähintään 1000 euroa ja
enintään 8000 euroa. Toteutuneis-

ta kokonaiskustannuksista korvataan 60 prosenttia alahankkeen hakijalle. Hakijoiden hankintalistalla oli
mm. tapahtumakalusteita, videotykkiä ja muuta av-laitteistoa yhteiseen
käyttöön. Tukea haettiin myös vesikasvillisuuden niittokoneeseen, liikuntavälineisiin, retkeilykalustoon ja
koirien agilityesteisiin. Teemahankkeen suuri suosio oli positiivinen
yllätys. Teemahankkeen alahankehakijana toimineet eri yhteisöt ovat
olleet tyytyväisiä mahdollisuuteen
toteuttaa kokonaiskustannuksiltaan
pienempi hanke. Teemahanketta
on luotsannut eteenpäin uusi työntekijämme Elina Hietanen. Elina
aloitti työskentelyn Oulun Seudun
Leaderissa helmikuussa 2016.

Teemahanke on Leader-ryhmän hakema hankekokonaisuus, joka
voi sisältää alueen toimijoiden tarpeen mukaisia pienimuotoisia
alahankkeita. Teemahanke mukailee aina ennalta määriteltyä teemaa, joka määrittää alahankkeiden tukiehdot. Teemahankkeen alahanketta voi hakea hakuehdot täyttävä yhteisö. Teemahanke mahdollistaa pienten toimijoiden osallistumisen hanketoimintaan ja parantaa toimijoiden toimintaedellytyksiä yhteisöissään.
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Perämeren rannikon
kalatalousryhmän kuulumiset
Oulun Seudun Leader ry on palkannut Kalatalouden kehittäminenhankkeeseen aktivaattoriksi Eero
Hiltusen. Eero aloitti työt kalatalousalan toimijoiden parissa vuoden 2016 alussa tehtävinään mm.
kalatalousalan toimijoiden aktivointi ja neuvontatyö ja sitä kautta
hankkeiden eteenpäin vieminen.
Aktivaattori toimii myös Perämeren
kalatalousryhmän sihteerinä.
Työ kalatalouspuolella on lähtenyt
hyvin käyntiin. Asiakaskenttä on
tullut työntekijälle pikkuhiljaa tutuksi erilaisten tiedotustoimien kautta
ja hankkeita on virinnyt eri puolilta
aluetta. Perämeren rannikon kalatalousryhmä on kokoontunut vuoden 2016 puolella kaksi kertaa ja
ryhmä on antanut kolmelle hankkeelle puoltavan lausunnon. Lisäksi hankkeita on suunnattu muihin

rahoituslähteisiin.
Huhtikuussa järjestettiin kalatalousalan toimijoille hygieniapassikoulutus
ja jatkossakin voidaan järjestää toimijoiden tarpeesta nousevia koulutuksia, erilaisia tilaisuuksia tai opintomatkoja Kalatalouden kehittäminen –hankkeen puitteissa.
Oulun Seudun Leaderin hallinnoima
Kalatalouden kehittämishanke on
suunnattu kalatalousalan toimijoille
ja vie eteenpäin Perämeren rannikon
kalatalousstrategian tavoitteita. Kalatalousstrategiasta voidaan rahoittaa
kalatalousalan yritysten ja yhteisöjen
erilaisia kehittämistoimia. Strategiasta ei rahoiteta vesistönkunnostustoimenpiteitä, vaan niihin voi saada
rahoitusta mm. Oulun Seudun Leaderistä. Mikäli sinulla on hankeidea,
ole yhteydessä toimistoomme!

Perämeren rannikon kalatalousryhmä 2015-2018.
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Yritys– ja hanketuet, haku on jatkuva!
Yritystuet
Suunnattu aloittaville ja olemassa oleville pienille yrityksille (alle 10 htv)
Perustamistuki: Perustettaville ja toimiville yrityksille uuden liiketoiminnan
aloittamiseen liittyviin kustannuksiin ja kokeilutoimintaan (2000-10 000 €).
Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus: tuki 40-50%

Investoinnit: esim. toimitilojen rakentaminen ja remontointi sekä kone– ja laitehankinnat, tuki 35 % (kokonaiskustannukset vähintään 6000€)
Hanketuet (yleishyödylliset tuet)
Suunnattu yhteisöille ja yrityksille
Yhteisölliset investoinnit: esim. rakentaminen, remontointi, ympäristöön liittyvät rakentamiset, pienimuotoiset vesistön kunnostustoimenpiteet, kone– ja
laitehankinnat. Tuki 60 %. Talkootyötä voi olla maksimissaan 80 % yksityisestä rahoituksesta.
Kehittäminen: tuki 80-100 %

Koulutus ja tiedonvälitys: tuki 80-100 %
Yritysten yhteistyö: tuki 50-80 %

Hankkeen polku:








Jos sinulla on hankeidea, ole ensin yhteydessä Oulun Seudun Leaderiin. Neuvomme miten asiassa kannattaa edetä. Hankesuunnitelma
auttaa meitä hahmottamaan ideaanne.
Hankehakemus Hyrrään (tai paperihakemus toimistolle, jos yhteisöllänne ei ole y-tunnusta)
Hanke on vireillä, kun siitä tulee ilmoitus hakijalle. Vireille tulon jälkeen
hankkeen voi aloittaa omalla riskillä.
Hakemuksen täydentäminen
Hakemus viedään Oulun Seudun Leaderin hallituksen käsittelyyn ->
tarkoituksenmukaisuusharkinta
Hanke siirtyy ELY-keskukseen -> laillisuusharkinta ja lopulta virallinen
päätös. Päätöksen jälkeen voi hakea maksatuksia ja tuki hankkeelle
tulee siis syntyneitä kustannuksia vastaan.

Leader-yhdistykseltä saa tarvittaessa neuvontaa hankkeen kaikissa vaiheissa!
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Yhteystiedot

Oulun Seudun Leader
Kiilakiventie 1, 90250 Oulu

toimisto@oulunseudunleader.fi
www.oulunseudunleader.fi
www.facebook.com/OulunSeudunLeader
Lisää tietoa Leaderistä:
www.popleader.fi, www.leadersuomi.fi

Yhteystiedot

Tarkemmin tietoa tukimahdollisuuksista ja toiminnastamme löytyy
nettisivuiltamme: www.oulunseudunleader.fi

Toiminnanjohtaja Pirjo Hongisto
p. 040-739 3925
pirjo.hongisto@oulunseudunleader.fi
Leader-neuvoja Piia Karttunen
p. 040-140 8220
piia.karttunen@oulunseudunleader.fi

Leader-neuvoja Elina Hietanen (teemahanke)
p. 040-845 5618
elina.hietanen@oulunseudunleader.fi
Aktivaattori Eero Hiltunen (kalatalousasiat)
P. 040-759 7505
eero.hiltunen@oulunseudunleader.fi
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