toiminta-aluettaan kehittämässä

Pirkan Helmi on





Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueen Leaderryhmä
perustettu vuonna 1999
rahoittanut Etelä-Pirkanmaalla hankkeita vuodesta 2001
lähtien ja yritystukia vuodesta 2007 alkaen.

Yritystuet 1/4
INVESTOINTITUKI
- koneiden, aineettomien oikeuksien ja
kiinteistöjen
hankintaan, kiinteistöjen kunnostukseen tms..

- tukea saa 20 % investoinnin määrästä. Poikkeuksia:
uusiutuvaa energiaa tuottavat tai jakelevat uudet laitokset
(tuki 30 %), maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pito (tuki
35 %).
- investoinnin minimikoko on 10.000 €.

Yritystuet 2/4
• INVESTOINNIN TOTEUTETTAVUUSSELVITYS

•

- investoinnin toteuttamista silmällä pitäen etukäteen
selvitetään sen taloudellisia-, teknisiä- tms.
toteuttamisedellytyksiä.
•
- tuki 50 % / 40 % (maataloustuotteiden jalostus ja
kaupan pito). Tuen minimimäärä 1.500 €.

Yritystuet 3/4
PERUSTAMISTUKI

- yrittäjän 1. yrityksen perustamiseen, jo olemassa olevan
(toiminut vähintään 3 vuotta) yrityksen uuden toiminnan
kehittämiseen tai innovatiivisiin kokeiluihin.
–

ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttämiseen,
messuesiintymisiin ja vastaaviin kuluihin
liiketoimintasuunnitelman pohjalta.

–

uuden yrityksen aloittamiseen ja jo toimivan yrityksen
toiminnan kehittämiseen tuki 5.000 – 35.000 € ja
innovatiivisiin kokeiluihin tuki 2.000 – 10.000 €.

Yritystuet 4/4
•

Yrittäjällä pitää olla riittävä ammattitaito.

•

Yrityksellä pitää olla edellytykset kannattavaan toimintaan.

•

Myönnettävä yritystuki ei saa vääristää kilpailua.

•

Käytettyjä koneita ja laitteita ei voi tukea.

•

Tukea ei saa mm. traktoreita, metsäkoneita, toisen yrityksen
liiketoiminnan tai osakkeiden hankintaa, sukupolvenvaihdosta,
korvausinvestointeja.

Hankkeiden rahoitus 1/3
YLEISHYÖDYLLINEN KEHITTÄMISHANKE
- muu kuin investointi (vesistön kunnostussuunnitelma,
elinkeinojen kehittäminen, tapahtuman kehittäminen ,
kyläsuunnitelma jne.)
- Pirkan Helmeltä tukea 80 %
- tuen minimimäärä 5.000 € => hankkeen koko vähintään noin
7.800 €

Hankkeiden rahoitus 2/3
YLEISHYÖDYLLINEN INVESTOINTIHANKE
–

hanke tuottaa jotain käsin kosketeltavaa (yhteisen
kokoontumistilan rakentaminen tai kunnostus, järven
kunnostus, harrastustilojen tekeminen, esim. frisbeegolf-rata
jne.)

–

Pirkan Helmeltä tukea 50 %

–

tuen minimimäärä 5.000 € => hankkeen koko vähintään noin
12.500 €.

Hankkeiden rahoitus 3/3
•

•

Edellä kerrottuja pienempiä toimenpiteitä on mahdollista
toteuttaa osana Pirkan Helmen teemahanketta (edellyttäen,
että oman toimenpiteen sisältö istuu teemahankkeen
sisältöön). Tuki on tällöin investointihankkeen (tuki 50 %) tai
kehittämishankkeen (tuki 80 %) mukainen.
Leader-rahoituksella on mahdollista toteuttaa myös
kansainvälisiä hankkeita.

Kotiseudun helmet –strategian
painopisteet 1/2




Asukkaiden helmi
Kehittämistyön tavoitteena on viihtyisä, toimivilla palveluilla
varustettu alue, joka tarjoaa erilaisia asumisvaihtoehtoja.
Yhteisöjen ja identiteetin helmi
Yhteisöllisyys on ”liima”, joka sitoo ihmisen omaan
alueeseensa ja toimimaan sen hyväksi. Yhteisöllisyys syntyy
aktiivisessa toiminnassa, kun on tiloja ja tilanteita, joissa
ihmiset ovat ja toimivat yhdessä.

Kotiseudun helmet –strategian
painopisteet 2/2




Yritysten helmi
Alueen elinvoima edellyttää yrittäjyyttä ja työtä. Näitä
edesautetaan yritystuilla ja muilla elinkeinojen
kehittämistoimenpiteillä.

Elämysten helmi
Vahvistetaan alueen ainutlaatuisia tapahtumia ja kohteita niin
että ne palvelevat aiempaa paremmin paikallisia asukkaita ja
matkailijoita.

LEADER-TUEN HAKEMINEN
• Leader-tukea haetaan ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-palvelun kautta
osoitteessa www.mavi.fi/hyrra
• Hyrrä mahdollistaa asioinnin kaikkina vuorokauden aikoina kaikilta
tietokoneilta, ja se mahdollistaa myös oman hakemuksen käsittelyn
seurannan ja tarvittavien lisäselvitysten nopean toimittamisen.
• Hyrrän käyttö edellyttää Katso-tunnistetta, jonka perustaminen
onnistuu ilmaiseksi osoitteessa
https://yritys.tunnistus.fi. Tunnisteen luominen edellyttää Ytunnuksen olemassaoloa.
• Yritystystukien ja yleishyödyllisten investointihankkeiden haku
aukeaa huhti-toukokuussa ja yleishyödyllisten kehittämishankkeiden
kesäkuussa 2015.

YRITYSTUKIHAKEMUKSEN
LIITTEEKSI TARVITAAN
• Liiketoimintasuunnitelma (mm. toiminta-ajatus,
liikeidea)
• Toimenpidesuunnitelma ja kustannusarvio (kuvaus
liiketoiminnan kehittämisestä, suunnitellut
toimenpiteet ja niiden kustannukset)
• Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
• Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä
tarvittavat viranomaisluvat
• Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat
(Huom! Käytettyjen koneiden hankintaa tai lähipiirihankintoja ei hyväksytä lainkaan.)

YLEISHYÖDYLLISEN HANKEHAKEMUKSEN
LIITTEEKSI TARVITAAN
• Hankesuunnitelma ja kustannusarvio
• Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
• Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä
tarvittavat viranomaisluvat + tarvittaessa
vuokrasopimuskopio ja omistajan suostumus
• Hankintojen hintatason selvitys tai
kilpailutusasiakirjat
• Yhdistysrekisteriote + säännöt
• Ote siitä kokouspöytäkirjasta jossa
rahoitushakemuksen jättämisestä on päätetty

KUSTANNUSTEN TUKIKELPOISUUS
• Kustannukset ovat tukikelpoisia sen jälkeen kun hakemus on
tullut vireille Pirkan Helmessä. Vireilletulo edellyttää, että
hakemus on tarvittavine liitteineen toimitettu Pirkan Helmen
käsiteltäväksi joko Hyrrän kautta tai se on
paperisena saapunut Pirkan Helmen toimistolle.
• Hakemuksen viereilletulosta lähetetään tieto Pirkan Helmen
suorittaman vireilletulotarkistuksen jälkeen. Jos hakemuksesta
puuttuu liitteitä, se tulee vireille vasta kun tarvittavat liitteet
on toimitettu.
• Vireilletuloviestin saapumisen jälkeen hankkeen voi aloittaa
omalla riskillä, mutta vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen
myötä hanke on virallisesti hyväksytty.

KUSTANNUSTEN TUKIKELPOISUUS
• Kustannukset ovat tukikelpoisia sen jälkeen kun hakemus on
tullut vireille Pirkan Helmessä. Vireilletulo edellyttää, että
hakemus on tarvittavine liitteineen toimitettu Pirkan Helmen
käsiteltäväksi joko Hyrrän kautta tai se on
paperisena saapunut Pirkan Helmen toimistolle.
• Hakemuksen viereilletulosta lähetetään tieto Pirkan Helmen
suorittaman vireilletulotarkistuksen jälkeen. Jos hakemuksesta
puuttuu liitteitä, se tulee vireille vasta kun tarvittavat liitteet
on toimitettu.
• Vireilletuloviestin saapumisen jälkeen hankkeen voi aloittaa
omalla riskillä, mutta vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen
myötä hanke on virallisesti hyväksytty.

HANKKEEN ELINKAARI
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Idea hankkeesta / toiminnan kehittämisestä syntyy → heti yhteyttä Pirkan Helmeen
Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa.
Hakija lähettää rahoitushakemuksen liitteineen Hyrrässä (tai toimittaa Pirkan Helmen
toimistolle).
Pirkan Helmi tarkistaa toimitetun hakemuksen ja hakija saa vireilletuloilmoituksen (tai
täydennyspyynnön ja tiedon, että hakemus ei ole tullut vielä vireille).
Kun rahoitushakemus on tullut vireille, hanketta voi alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä.
Pirkan Helmen hallitus käsittelee rahoitushakemuksen, tekee päätöksen tuen myöntämisen
tarkoituksenmukaisuudesta ja antaa lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselle. Tarvittaessa
pyydetään hakijalta lisäselvityksiä päätöksenteon tueksi.
Pirkanmaan ELY-keskus tekee rahoitushakemukselle laillisuustarkastuksen ja lähettää
päätöksen hakijalle.
Hankkeen toteuttaminen hankesuunnitelman mukaisesti.
Maksatuksen haku Hyrrän kautta kun kustannuksia on syntynyt. Maksatusta voi hakea
useassa erässä. Hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä Pirkan Helmeen aina ennen
maksuhakemuksen jättämistä hakemusten käsittelyn sujuvoittamiseksi.
Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee maksuhakemuksen ja tekee maksupäätöksen.
Rahat hakijan tilille.

YLEISHYÖDYLLISTEN HANKKEIDEN
YKSINKERTAISTETUT
KUSTANNUSMENETTELYT
(Huom! Ei koske yrityshankkeita!)
• Rahoitushakemusta jätettäessä pitää valita kolmesta vaihtoehdosta
miten haluaa myönnetyn tuen maksettavan. Valintaa EI VOI
MUUTTAA hankkeen aikana!
• Vaihtoehtoina:
– Kertakorvaus: tuki maksetaan toteutetun hankesuunnitelman
perusteella. Hankesuunnitelmaan ei voi tehdä mitään muutoksia
hankkeen toteutusaikana!
– Prosenttimääräinen korvaus (Flat rate): osa hankkeen kustannuksista
maksetaan suhteessa hankkeen palkkakustannuksiin (24/15%), osa
todellisten kuitein todennettavien kustannusten mukaan.
– Todellisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuva korvaus.
Maksatusvaiheessa toimitetaan tositteet kaikista maksuhakemukseen
sisällytettävistä kustannuksista.

Toimisto

Haavistontie 1, 37910 Akaa

Puhelimitse

Heikki Konsala 0400 226 676
Eliisa Vesisenaho 040 750 2242

Sähköpostitse

heikki.konsala@pirkanhelmi.fi
eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi

Seuraa netissä

www.pirkanhelmi.fi
www.facebook.com/pirkanhelmi

