Säpinä- teemahankkeen hakuohje
Säpinä -teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 1 000 - 10 000 € ja
tukiprosentti on 65 %. Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka
ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille.
Hakuaika teemahankkeeseen on 4.5. – 9.6.2017 klo 15.00.
Hakulomakkeet, täyttöohjeet sekä rahoitettavien hankkeiden valinnassa käytettävät valintakriteerit löytyvät Leader
Suupohjan internetsivuilta www.leadersuupohja.fi/sapina--teemahanke. Hankehakemuksia ei voi tehdä Hyrräjärjestelmässä.
Hankkeen teemat
Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää energiaa, turvallisuutta ja vapaa-aikaa parantavia
pieniä investointeja, kuten väline-, kone- ja laitehankintoja ja pieniä rakentamis- ja korjaustoimenpiteitä.
Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.
Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä:
- aggregaatin, lämpöpumpun tai aurinkokennon hankinta kylätalolle
- turvakameran hankinta
- pienet korjaustoimenpiteet, mm. energian säästämiseksi
- sähköisten palvelujen käyttöönoton mahdollistavat laitteet, kuten tietokoneet ja av-laitteet
- harrastusvälineistön hankinta
- tukikelpoisia eivät ole kuluvat tarvikehankinnat, kuten ensiapulaukut, pienet kertakäyttösammuttimet tms.
Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.
Myönnettävä tuki
Tukea voidaan myöntää 65 % investoinnin budjetista ja hakijat kattavat loppuosan omalla rahoituksella.
Omarahoitusosuus voi olla osaksi tai kokonaan talkootyötä. Talkootyön osuus lasketaan sekä osaksi esitettävää
kustannusarviota, että rahoitussuunnitelmaa. Hankkeen julkinen rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta 2014–2020 sekä Suupohjan alueen kunnilta.
Hankkeen aikataulu
1. Hakuaika on 4.5. – 9.6.2017 klo 15.00
2. Leader Suupohjan hallitus käsittelee ja tekee esitykset rahoitettavista hankkeista kesäkuun 2017 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.
6. Toimenpiteille järjestetään aloituspalaveri sekä avustetaan toimenpiteiden toteutuksessa.
7. Toimenpiteiden toteutusaika päättyy 28.2.2018.
8. Tuen maksua voi hakea hankkeen valmistuttua. Maksuhakemukset toimitetaan Leader Suupohjaan, joka kokoaa
ne ja toimittaa ne edelleen Ely-keskukseen kolmessa erässä, joista kaksi on vuoden 2017 aikana ja viimeinen erä
toteutusajan päätyttyä vuonna 2018. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
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Tuen hakeminen
Tukea haetaan teemahankkeen hakulomakkeella 3325B. Hakemus liitteineen tulee toimittaa Leader Suupohjan
toimistoon (Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, PL 45, 61801 Kauhajoki tai käyntiosoite Teknologiapuisto 1, 61800
Kauhajoki) viimeistään 9.6.2017 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; tillinpäätösasiakirjat
pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta
tukihakemuksesta on päätetty
eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta yli 2500 euron hankinnoissa (koneet,
kalusto, aineettomat oikeudet)
rakentamisinvestoinneissa hakemuksen liitteeksi tarvitaan pääpiirustukset
erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
rakennusselostus
rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai – laskelma
jäljennökset viranomaisluvista
palovakuutustodistus (voidaan toimittaa ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)
mikäli investointi sijaitsee vuokramaalla, tarvitaan kopio vuokrasopimuksesta, josta
käy ilmi, että vuokraoikeus on voimassa vähintään 10 vuotta.
Tarvittaessa hakemuksen liitteeksi:
tarvittavat luvat ja ilmoitukset
selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta

Rahoitettavien hankkeiden valinta
Leader Suupohjan hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten yhteisöinvestointihankkeiden
valintakriteereiden perusteella (valintakriteerit liitteenä). Kaikkien hakemusten tulee täyttää pakolliset
valintakriteerit. Mikäli hakemuksia saapuu yli rahallisten resurssien, valitaan rahoitettavat hankkeet pisteytyksen
perusteella. Ensi sijassa pyritään huomioimaan ne hankehakijat, joiden mahdollisuudet toteuttaa hanke ilman tukea
ovat vähäiset. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää täydennyksiä. Täydennyspyyntöihin on vastattava annetussa
määräajassa.
Lopullisen päätöksen hankkeista tekee Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.
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Hakijan tulee täyttää myös seuraavat valintaperusteet:
1. Hakija. Hakijan tulee olla Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki,
Kurikka, Teuva) toimiva yleishyödyllinen yhdistys. Toimenpiteen hakijan tulee omistaa tai hallinnoida
paikkaa, johon investointi tehdään.
2. Energiaa, turvallisuutta ja vapaa-aikaa parantavat pienet investoinnit. Tuettavan kohteen tulee sijaita
Leader-Suupohjan toiminta-alueella. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointi.
3. Hankkeen sisältö ja hyväksyttävät kustannukset. Hankkeen tulee koostua väline-, kone- ja
laitehankinnoista tai pienistä rakentamis- ja korjaustoimenpiteistä tai aineettomasta investoinnista tai
näiden yhdistelmistä. Hankkeen toteuttamisaikataulun tulee olla realistinen. Investoinnin tulee olla
valmis viimeistään 28.2.2018 tai hanke raukeaa.
4. Vaikutukset. Hankkeessa toteutettujen investointien tulee edistää alueen kylä- ja muiden yhdistysten
kokoontumistilojen energiatehokkuutta, kyläturvallisuutta, sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja
vapaa-aikaan liittyvää toimintaa. Hankkeella edistetään alueen asukkaiden yhteistä toimintaa,
viihtyvyyttä ja parannetaan asukkaiden yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätään Suupohjan seudun
vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajan ympäristönä.
5. Hakemus. Hakemus liitteineen tulee toimittaa Leader Suupohjan toimistoon
(Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, PL 45, 61801 Kauhajoki tai käyntiosoite Teknologiapuisto 1, 61800
Kauhajoki) viimeistään 9.6.2017 klo 15.00 mennessä.
Hankehakemus ja – suunnitelma tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu.
Pyydettäessä hakemuksia tulee täydentää annetussa määräajassa.
Ei rahoiteta:
•
•
•
•

rajattua käyttäjäkuntaa hyödyttävät investoinnit
toteutusajaltaan epärealistiset hankkeet
korvausinvestoinnit – esim. laite korvataan vastaavalla uudella
tukikelpoisia eivät ole kuluvat tarvikehankinnat, kuten ensiapulaukut, pienet kertakäyttösammuttimet tms.

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 kolmessa erässä, joista kaksi on vuoden 2017
aikana ja viimeinen erä toteutusajan päätyttyä vuonna 2018.
Leader Suupohja maksaa tuen toimenpiteiden toteuttajille, kun Maaseutuvirasto on tilittänyt tuen. Tuki on 65 %
alahankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
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