8.3.2016
POHJOIS-SAVON LEADER-RYHMIEN YHTEISET LINJAUKSET JA TUKIPROSENTIT
Pohjois-Savon Leader-ryhmät ovat päättäneet luoda yhtenäiset käytännöt rahoitettavien hankkeiden
valintaan ja tukitasoihin ohjelmakaudella 2014–2020. Yhdenmukaiset käytännöt selventävät
rahoituspäätösten tekemistä ja turvaavat toimijoiden alueellisen tasapuolisuuden.
Kukin Leader-ryhmä on omassa ohjelmassaan asettanut valintakriteerit, jotka ohjaavat rahoitettavien
hankkeiden valintaa. Tuettavien toimenpiteiden maksimitukiprosentit on säädetty kansallisessa
lainsäädännössä, mutta toimintaryhmä voi itse päättää, rahoitetaanko hankkeita maksimiprosenteilla. Myös
tukiprosentit sovitaan yhteneviksi.
Seuraavia kohteita ei pääasiassa rahoiteta:
1. Lahtivajat (käyttäjäkunta suppea ja käyttö lyhytaikaista) kts. linjaustarkennus lopussa
2. Kyläkirjat ja muut historiikit paitsi jos nämä ovat osa laajempaa kokonaisuutta ja sen
toteuttamisessa on selvästi innovatiivisuutta. (Julkaisun taitto- ja painatuskulut voidaan rahoittaa
julkaisun myyntituloilla)
3. Reitistöjen kunnostamiset (oltava elinkeinollinen näkökulma ja ylläpito hankkeen jälkeen
osoitettava sopimuksin)
4. Reitistöt, joilla liikutaan moottoriajoneuvoilla (Nämä ovat ELYn/ kuntien tehtäväaluetta, ei Leaderrahoituksella rahoitettavia)
5. Tiet, katuvalot, kevyenliikenteenväylät yms. infra (kuntien perustehtäviä)
6. Laajakaistan runkoverkon rakentamista ei tueta Leader-rahoituksella poikkeuksena
laajakaistaliittymät yhteisöllisiin tiloihin esim. kylätalolle.
Jo hakemusvaiheessa huomioitavaa:
- Ampumaratojen kunnostushankkeiden osalta hakijan on jo hakemusvaiheessa osoitettava radan
laaja yhteiskäyttö muiden toimijoiden/seurojen kanssa. Pääsääntönä pidetään, että yksi (1)
ympäristöluvan täyttävä ampumarata per kuntapari muodostaa kattavan alueellisen verkoston
harrastusmahdollisuuden turvaamiseksi. (Kääntöpuolella lista P-S:ssa 2007-2013 tuetuista
ampumaradoista) (Ampumaratojen tavanomaiset ylläpitotoimet esim. pelkästään maamassojen
vaihto ei ole tuettavaa toimintaa)
- Maaseutuasumisen ja palveluiden kehittämishankkeissa hakijan on osoitettava
yhteistyösitoumuksin hankkeessa olevan mukana laaja yhteistyöverkosto (kunnat, kylät,
yrittäjäyhdistykset, yritykset jne.) ja hankkeen tulee sisältää innovatiivisia ratkaisuja
Tukitasoina käytetään pääasiassa seuraavia (poikkeuksina asetuksen tukitasoihin):
1. Yritystuet
- investointituki max 35% investointituki ,uusiutuvan energian tuotantoon 30%.
- perustamistuki max 35 000 € yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan
aloittamiseen ja max 10 000 € kokeiluihin
2. Yleishyödylliset investoinnit, tuki max 60% yleishyödyllisille toimijoille ja max 50% jos kunta/
kuntayhtymä/seurakunta rahoituksen hakijana.
3. Kehittämistuki max 100% yleishyödylliselle toimijalle ja max 90% jos
kunta/kuntayhtymä/seurakunta rahoituksen hakijana.

Metsästysseurojen investointikohteet (lahtivajat)
Metsästysseurojen investointikohteisiin mm. riistalihan lahtivajat / kylmiöt / käsittelytilat voidaan
myöntää tukea, kun vähintään kolmen metsästysseuran hirvet käsitellään ko. rakennuksessa.
Hankesuunnitelmaan on liitettävä kaikilta seuroilta (3 kpl) aiesopimus / yhteistyösopimus tilojen
käytöstä. Lisäksi tuen edellytyksenä on, että kaikki halukkaat metsästysseurat on otettava mukaan,
ja tarjottava tilojen kapasiteetin mukaan käyttömahdollisuutta heille kohtuullisella, ylläpitoa
vastaavalla vuokralla. Näin varmistetaan tilojen yleishyödyllinen ja mahdollisimman avoin käyttö.
Lisäksi hakijan/hakijoiden on keskusteltava alueen riistanhoitoyhdistyksen kanssa ko. rakennuksen
tarpeesta (alueen riistalihan käsittelytarvemäärät) ja mahdollisimman hyvästä sijainnista
(tavoitteena korkea käyttöaste) alueelle (alueperusteisuus). Riistanhoitoyhdistyksen lausunto on
liitettävä hankesuunnitelman liitteeksi. Tukitaso näissä kohteissa on pääsääntöisesti max. 40 %:a
kustannusarvioista.

