”Leader-hankerahoitus edesauttoi siten, että en olisi varmastikaan rakentanut tätä työtilaa
itselleni, vaan olisin jatkanut tuossa oman kodin yhteydessä olevaa
toimintaa. Rahoitus oli ensiarvoisen tärkeä ponnahduslauta aloittaa yritystoiminta ja
laajentaa sitä uuden työtilan myötä. Pystyin hankkimaan
toisen isomman brodeerauskoneen ja tarraleikkurin,
jolloin pystyn tekemään myös painettuja tuotteita.
Kyllä suosittelen ja olen jo suositellutkin tutuille ja vähemmän tutuille ihmisille että ottakaa ihmeessä yhteyttä
Leader-toimistoon, jos teillä on suunnitteilla jonkinlainen
yritys tai vanhan laajennus. Olen itse erittäin tyytyväinen
Leaderin henkilökunnalta saamaani palveluun ja
asiantuntevaan apuun. Myös maksatukset ja muu
yhteydenpito toimi hyvin.”
Eija Saarela-Mäkynen
ESM-Brodesign, Teuva

Yhteystiedot:
Suupohjan Kehittämisyhdistys ry / Leader Suupohja
PL 45, 61801 KAUHAJOKI
Teknologiapuisto 1, 61800 KAUHAJOKI (käyntiosoite)
+358 (20) 7470205
www.leadersuupohja.ﬁ
Yrityspalvelupiste Formu
Keskuspuistikko 14, 61300 KURIKKA
(tiistaisin ja/tai sopimuksen mukaan)

Henkilökunnan yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@leadersuupohja.ﬁ
Toiminnanjohtaja Paavo Mattila,
puh. +358 (0)400 423 401
Kehittämispäällikkö Hanna-Leena Pihlajaniemi,
puh. +358 (0)40 536 8404
Taloussuunnittelija Jaana Peltoniemi,
puh. +358 (0)40 865 5199

Liki viisi vuotta toiminut Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy
Kauhajoelta toteuttaa perustajansa Toni Eevan johdolla
kokonaisvaltaista palvelua valokuitu- ja sähköverkkojen
parissa. Yrityksen toiminta on keskittynyt pääasiassa
vanhan Vaasan läänin alueelle, vaikkakin viime vuosina
töitä on tehty ympäri Suomea. LSVP Oy on harvoja
PK-yrityksiä jotka tarjoavat kokonaisvaltaista palvelua
alalle, tarjoten verkon suunnittelun, rakentamisen,
dokumentoinnin
ja
muut
tukipalvelut
samasta
osoitteesta. Yrityksen asiakkaita ovat mm. operaattorit ja
heidän pääurakoitsijat, jotka ovat tykästyneet "avaimet
käteen" palveluun.

Kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki,
puh. +358 (0)40 705 5801
Hallituksen puheenjohtaja Petri Piipari,
piipari.petri@gmail.com
puh. +358 (0)500 861 048

Isojoki - Karijoki - Kauhajoki - Kurikka - Teuva

“Yrityksen ripeä liikkeellelähtö oli osaltaan Leader
–rahoituksen ansiosta, sillä saimme tukea ensimmäisen
ulkopuolisen työntekijän palkkaukseen ja laitteiston
hankintaan.”, sanoo Toni Eeva, Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy:n omistaja.
“Voin suositella kaikille yhteydenottoa Leader –toimistoon.”

Toni Eeva
Länsi-Suomen
Verkkopalvelut Oy,
Kauhajoki

Leader Suupohjan henkilökunta auttaa hankkeen eri
vaiheissa! OTA YHTEYTTÄ!

Leader
YRITYSRAHOITUS

KENELLE?
Suupohjan alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki,
Kurikka ja Teuva) toimiville tai aloittaville yrityksille
(mikroyritykset ja pienet yritykset).

MITEN?
Leader –rahoitus on jatkuvasti haettavissa. Rahoittamisesta päättää Leader Suupohjan hallitus.
Rahoituksen hakuprosessi etenee seuraavasti:
1. Ota yhteyttä Leader Suupohjan toimistoon.
2. Mikäli esitetty idea tukee alueen kehittämisstrategiaa sekä hankkeiden valintakriteereitä
ja on muutenkin rahoituskelpoinen, tehdään siitä
hankehakemus- ja suunnitelma sähköiseen Hyrräpalveluun tai jätetään ne paperisena Leader Suupohjan toimistoon. Mikäli hanke ei sovellu Leaderohjelmasta rahoitettavaksi, yritetään hankkeelle
löytää joku muu rahoituskanava tai toteutustapa.
3. Leader Suupohjan toimistossa tehdään
hankkeelle vireilletulotarkistuksen ja hakemusta
tulee täydentää tarpeen mukaan. Hakija saa
vireilletulosta ilmoituksen joko sähköpostitse tai
postitse.
4. Leader Suupohjan hallitus tekee päätöksen
hankkeen rahoittamisesta tai rahoittamatta
jättämisestä ja antaa lausunnon hankehakemuksen
liitteeksi.
5. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa tehdään
hankkeelle laillisuustarkastus ja viranomaispäätös.
6. Hakija toteuttaa hankkeen suunnitelman mukaisesti ja hakee maksatuksia Hyrrä-palvelun kautta
tai
paperisena
suoraan
Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta.
Leader Suupohjan henkilökunta auttaa hankkeen
eri vaiheissa! OTA YHTEYTTÄ!
Rahoituskysymyksissä neuvovat myös paikkakunnan elinkeinoasiamiehet.

MIHIN?

Investointituki

Perustamistuki

Tukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja
kehittämisen edellyttämiin aineellisiin
tai aineettomiin investointeihin.

Perustamistukea voidaan myöntää
yrityksen
perustamiseen
tai
liiketoimintaansa
laajentavalle
toimivalle yritykselle. Lisäksi tukea
voidaan myöntää yritystoiminnan
aloittamista ja kehittämistä edistävien
kokeilujen toteuttamiseen.

Investointitukea voi saada mm. uusien
koneiden ja muun käyttöomaisuuden
hankintaan, rakennusten hankintaan ja
rakentamiseen
sekä
aineettomiin
investointeihin, kuten ohjelmistojen
patenttien ja valmistusoikeuksien
hankintaan. Tuki on investointien
osalta pääsääntöisesti 20 % ja minimiinvestointi on 10 000 €.
Ennen investoinnin toteuttamista on
mahdollista hakea tukea investoinnin
edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun.

Tuettavia toimintoja ovat mm. palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien
käyttö, tuotantotilojen sekä koneiden
ja laitteiden vuokraus, osallistuminen
messuille, näyttelyihin ja muihin
vastaaviin tapahtumiin sekä muut
yrityksen
uuden
liiketoiminnan
aloittamiseen liittyvät tarpeelliset
toimenpiteet.
Perustamistukea voi saada max. 35 000 €
ja kokeilutoimenpiteisiin max. 10 000 €.

Yritysryhmän kehittämistuki
Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3-10 yritystä kehittää yhdessä
toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös
yrityskohtaisilla toimenpiteillä. Yritykset voivat tehdä yhteistyötä
mm. tuotantoon, tuotekehitykseen tai markkinointiin liittyen. Hakijatahona yritysryhmähankkeessa tulee olla joku kehittäjäorganisaatio
ja tukea on mahdollista saada tehtäville toimille max. 75 %.
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