Energia ja turva -teemahankkeen hakuohje
Energia ja turva -teemahankkeella voidaan toteuttaa investointeja, joiden kustannusarviot ovat 2 000—8 000 € ja
tukiprosentti on 65 %. Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka
(ei Jalasjärvi) ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille.
Hakuaika teemahankkeeseen on 5.8.2019—10.9.2019 klo 15.00 asti.
Hakulomakkeet, täyttöohjeet sekä rahoitettavien hankkeiden valinnassa käytettävät valintakriteerit löytyvät Leader
Suupohjan internetsivuilta www.leadersuupohja.fi/energiajaturva-teemahanke.
Hankehakemuksia ei voi tehdä Hyrrä-järjestelmässä.
Hankkeen teemat
Turvallisuus ja energia -teemahankkeella mahdollistetaan yhdistyksille ja säätiöille pienten investointien tekeminen,
joilla kohennetaan turvallisuutta ja energiatehokkuutta alueella. Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat
sisältää toimenpiteitä, joilla tähdätään yhteisessä käytössä olevien yhdistystilojen ja kylätalojen energian käyttöä ja
turvallisuutta parantavia pieniä investointeja, kuten väline-, kone- ja laitehankintoja ja pieniä rakentamis- ja
korjaustoimenpiteitä. Hankkeessa painotetaan investointien uutuusarvoa.
Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä:
aggregaatin hankinta yhteisiin tiloihin
energiatehokkuuteen liittyen lämpöpumpun tai ilmalämpövesipumpun hankinta yhteisiin tiloihin
valaistus- ja aurinkokennon hankinta yhteisiin tiloihin
turvakameran hankinta
defibrillaattori yhteisiin tiloihin
poistumisvalot ja -kyltit
pienet korjaustoimenpiteet, mm. energian säästämiseksi
Tukikelpoisia eivät ole:
rajattua käyttäjäkuntaa hyödyttävät investoinnit
korvausinvestoinnit – esim. laite korvataan vastaavalla uudella
toteutusajaltaan epärealistiset hankkeet
pieniä irtaimistohankintoja
kuluvat tarvikehankinnat, kuten ensiapulaukut, pienet kertakäyttösammuttimet, grillit tms.
yhdistyksen liiketoimintaa palvelevat investoinnit
Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.
Myönnettävä tuki
Tukea voidaan myöntää 65 % investoinnin budjetista ja hakijat kattavat loppuosan omalla rahoituksella.
Omarahoitusosuudesta pitää olla vähintään 20% rahaa (kokonaisbudjetista 7%) ja enintään 80% talkootyötä
(kokonaisbudjetista 28%). Esim. 5 000€ budjetista voi saada 3 250€ tukea, omaa rahaa tulee olla vähintään 350€ ja
talkoo työtä maksimissaan 1 400€ arvosta). Talkootyön osuus lasketaan sekä osaksi esitettävää kustannusarviota,
että rahoitussuunnitelmaa. Hankkeen julkinen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta
2014–2020 sekä Suupohjan alueen kunnilta.
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Hankkeen aikataulu
1. Hakuaika on 5.8.2019—10.9.2019 klo 15.00 asti.
2. Leader Suupohjan hallitus käsittelee ja tekee esitykset rahoitettavista hankkeista syyskuun 2019 loppuun
mennessä.
3. Leader Suupohja solmii tuensiirtosopimukset valittujen toimenpiteiden kanssa.
4. Teemahankkeen yhteinen hakemus toimitetaan Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukseen Hyrrä-järjestelmän kautta ja
Ely-keskus tekee päätöksen tuen myöntämisestä.
5. Alahankkeiden toteutus voi alkaa Ely-keskuksen päätöksen jälkeen, tai mikäli asiasta erikseen sovitaan Leader
Suupohjan kanssa, hankkeen toteutuksen voi alahankkeen omalla vastuulla aloittaa aikaisemmin.
6. Toimenpiteille järjestetään aloituspalaveri sekä avustetaan toimenpiteiden toteutuksessa.
7. Toimenpiteiden toteutusaika päättyy 30.6.2020.
8. Tuen maksua voi hakea hankkeen valmistuttua. Maksuhakemukset toimitetaan Leader Suupohjaan, joka kokoaa
ne ja toimittaa ne edelleen Ely-keskukseen kahdessa erässä. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Tuen hakeminen
Tukea haetaan teemahankkeen hakulomakkeella 3325B. Hakemus liitteineen tulee toimittaa Leader Suupohjan
toimistoon (Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki) viimeistään 10.9.2019 klo 15.00
mennessä.
Hankehakemus ja -suunnitelma tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu. Pyydettäessä
hakemuksia tulee täydentää annetussa määräajassa. Tukea ei voi hakea Hyrrä-palvelussa.
Lomake on saatavilla Leader Suupohjan nettisivuilta ja suomi.fi –palvelusta.
Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan kaikilta hakijoilta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ajantasainen yhdistysrekisteriote
yhteisön säännöt
selvitys taloudellisesta tilanteesta; viimeisimmät tillinpäätösasiakirjat, jossa näkyy yhdistyksen hallituksen
allekirjoitukset
pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, jossa luettelo hankinnoista hintatietoineen
hintavertailutiedot Leader Suupohjan hintavertailulomakkeelle koottuna (valmiina ostettava koneet, kalusto,
rakennuspaketit ja muut suuremmat yksittäiset hankinnat)
selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta yli 2500 euron hankinnoissa (rakenteet, aineettomat oikeudet)
erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
Selvitys alueen omistus/käyttöoikeudesta. Mikäli investointi sijaitsee vuokramaalla, tarvitaan kopio
vuokrasopimuksesta ja alueen vuokrasopimuksen viranomaisrekisteröinnistä (Maanmittauslaitos),
josta käy ilmi, että vuokraoikeus on voimassa vähintään 10 vuotta.
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Lisäksi rakentamisinvestoinneissa/ kiinteästi asennettavat koneet ja laitteet soveltuvin osin
hakemuksen liitteeksi tarvitaan:
o jäljennös piirustuksista
o piirustuksiin perustuva kustannusarvio tai – laskelma
o selvitys viranomaislupien tarpeesta (esim. rakennuslupa). Kopiot tarvittavista viranomaisluvista ja
ilmoituksista Luvan liitteenä tulee olla kaikki ne asiakirjat, jotka on toimitettu lupahakemuksen
liitteeksi, esim. rakennussuunnitelmat ja piirrokset. (jos rakentamiseen ei tarvita lupia, niin
hakemukseen voi liittää esim. sähköpostiviestin kunnan viranomaiselta, jossa tämä todetaan)
o Kohteen sijaintitiedot ja selvitys alueen omistus/käyttöoikeudesta, esim. kopio vuokra- tms.
sopimuksesta. Jos investointi ei sijaitse hakijan omistamalla alueella (vuokrasopimuksen on oltava
voimassa vähintään 10 vuotta eteenpäin). LISÄKSI TARVITAAN asiakirja em. vuokrasopimuksen
viranomaisrekisteröinnistä (https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-jakiinteistot/palvelut/rekisteroi-vuokraoikeus (maksullinen, saaminen voi kestää kuukausia)
o palovakuutustodistus tarvittaessa (voidaan toimittaa ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)
Tarvittaessa hakemuksen liitteeksi selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta
muut liitteet, jotka hakija katsoo tarpeelliseksi

Rahoitettavien hankkeiden valinta
Leader Suupohjan hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten yhteisöinvestointihankkeiden
valintakriteereiden, sekä laadittujen teemahankekriteerien perusteella (valintakriteerit Leader Suupohjan nett
liitteenä). Kaikkien hakemusten tulee täyttää pakolliset valintakriteerit. Mikäli hakemuksia saapuu yli rahallisten
resurssien, valitaan rahoitettavat hankkeet pisteytyksen perusteella. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää
täydennyksiä. Täydennyspyyntöihin on vastattava annetussa määräajassa. Valintakriteerit löytyvät Leader Suupohjan
nettisivuilta.
Lopullisen päätöksen hankkeista tekee Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.
Hakijan tulee täyttää myös seuraavat valintaperusteet:
1. Hakija. Hakijan tulee olla Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki,
Kurikka (ei Jalasjärvi), Teuva) toimiva yleishyödyllinen yhdistys. Toimenpiteen hakijan tulee omistaa tai
hallinnoida paikkaa, johon investointi tehdään.
2. Yhteisessä käytössä olevien yhdistystilojen ja kylätalojen energian käyttöä ja turvallisuutta parantavat
pienet investoinnit. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella. Hankemuoto
on yleishyödyllinen investointi.
3. Hankkeen sisältö ja hyväksyttävät kustannukset. Hankkeen tulee koostua välinehankinnoista,
rakentamisesta tai aineettomasta investoinnista tai näiden yhdistelmästä. Hankkeen
toteuttamisaikataulun tulee olla realistinen. Investoinnin tulee olla valmis viimeistään 30.6.2020 tai
hanke raukeaa.
4. Vaikutukset. Hankkeessa toteutettujen investointien tulee edistää alueen kylä- ja muiden yhdistysten
energian tehokasta käyttöä ja turvallisuutta.
5. Hakemus. Hakemus liitteineen tulee toimittaa Leader Suupohjan toimistoon (Suupohjan
Kehittämisyhdistys ry, 61801 Kauhajoki tai käyntiosoite Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki)
viimeistään 10.9.2019 klo 15.00 mennessä.
Hankehakemus ja -suunnitelma tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu.
Pyydettäessä hakemuksia tulee täydentää annetussa määräajassa.
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Tuen maksu
Tukea haetaan maksettavaksi erillisellä maksuhakemuksella. Maksua voi hakea, kun hanke on valmis, kulut maksettu
ja merkitty toimenpiteen toteuttajan kirjanpitoon. Kustannusten tulee olla hakijan/tuen saajan maksamia.
Toimenpiteen toteuttaja lähettää maksuhakemuksen Leader Suupohjan toimistolle, jossa hakemukset kootaan ja
lähetetään edelleen Ely-keskukseen. Hakemukset lähetetään Elyyn kahdessa erässä vuoden 2020 aikana.
Leader Suupohja maksaa tuen toimenpiteiden toteuttajille, kun Maaseutuvirasto on tilittänyt tuen. Tuki on 65 %
alahankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
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