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Uusi rahoituskausi käynnistynyt vilkkaasti
Maaseudun yritys- ja hanketukien haku käynnistyi pitkän odotuksen jälkeen jälleen 11.5. ja Pirkan Helmen hallitus
käsitteli ensimmäiset rahoituskauden 2014-2020 tukihakemukset kokouksessaan 26.5. Tämän jälkeen hakemuksia on
käsitelty kuukausittain ja heinäkuun loppuun mennessä Pirkan Helmeen on toimitettu yhteensä 19
rahoitushakemusta. Hakemuksista 6 on kohdistunut yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja 13 yleishyödyllisten
toimijoiden kehittämistoimiin. Pirkan Helmen hallituksen käsittelyn jälkeen rahoitushakemukset etenevät vielä
Pirkanmaan ELY-keskukseen käsiteltäviksi, jossa hakemuksille tehdään laillisuustarkastelu ja lopullinen
rahoituspäätös.
Leader-rahoitusta on Pirkan Helmen kautta tarjolla siis sekä toimialueen yrittäjille että yleishyödyllisille toimijoille.
Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja investointitukea myönnetään tuotantotilojen
tai uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Yrittäjä voi saada tukea myös investoinnin
toteutettavuustutkimukseen. Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää esimerkiksi kannattaako hankkia valmis
tuotantorakennus vai rakentaa uusi. Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden avulla voidaan esimerkiksi kehittää
asuinympäristöään ja sen asukkaiden yhteistä toimintaa ja alueen viihtyisyyttä. Yleishyödyllisinä investointeina tukea
voi saada esimerkiksi yhteisten tilojen kunnostamiseen tai kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen. Lisätietoa
Leader-rahoituksesta löytyy osoitteesta www.pirkanhelmi.fi/leader-rahoitus
Pirkan Helmen julkinen rahoituskehys Kotiseudun helmet -kehittämisstrategian toteutumista tukevien hankkeiden
tukemiseen on 3,52 miljoonaa euroa. Rahoitus muodostuu Euroopan unionin, Suomen valtion ja Pirkan Helmen
toimialueen kuntien rahoitusosuuksista. Koska hanketukiin käytetään julkisia varoja, Pirkan Helmellä on
tiedotusvelvollisuus koskien rahoittamiaan hankkeita. Aiemmalta rahoituskaudelta tutun käytännön mukaisesti
Pirkan Helmi tiedottaa hankkeista kuitenkin tarkemmin vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen saapumisen jälkeen.
Tämän hetkisen tiedon mukaan ELY-keskukset voivat aloittaa päätöksenteon loka-marraskuussa kun sähköinen
Hyrrä-asiointipalvelu on valmistunut tarvittavilta osin. Odotellessa ensimmäisiä uuden kauden päätöksiä saapuvaksi,
Pirkan Helmen kotisivuilla voi käydä tutustumassa aiemmilla kausilla rahoitettuihin hankkeisiin:
www.pirkanhelmi.fi/rahoitetut-hankkeet/

Pirkan Helmen hankkeiden valintakriteerit ja rahoituslinjaukset
Pirkan Helmen hallitus vahvisti kokouksessaan 26.5. kuluvalla rahoituskaudella noudatettavat rahoituslinjaukset.
Rahoituslinjaukset muodostavat yhdessä Kotiseudun helmet -strategian tavoitteiden ja stragiassa esitettyjen
hankkeiden valintakriteereiden kanssa Pirkan Helmen kautta haettavissa olevan Leader-rahoituksen yleiset
suuntaviivat. Jos tarvetta ilmenee, rahoituslinjauksia voidaan kauden edetessä muuttaa. Seuraavassa on esitetty
valintakriteerit ja rahoituslinjaukset. Kotiseudun helmet -strategia on julkaistu osoitteessa
www.pirkanhelmi.fi/strategia-2014-2020/ ja paperiversiota toimitetaan tilauksesta Pirkan Helmen toimistolta.
Rahoitettavien toimenpiteiden valintakriteerit
A. Kaikille toimenpiteille yhteiset kriteerit
•
Rahoitettavan toimenpiteen pitää olla Kotiseudun helmet –strategian mukainen ja edistää sen tavoitteiden
toteutumista.
•
Rahoitettavan toimenpiteen tulee olla kustannustehokas sekä sen tuottamien tulosten että Kotiseudun helmet
–strategian tavoitteiden näkökulmasta.
•
Tuen tulee olla toimenpiteen toteuttamiseksi tarpeen: mahdollistaa sen toteuttamisen / nopeuttaa sen
toteuttamista / mahdollistaa sen toteuttamisen laajempana kuin ilman tukea.
•
Toimenpiteen toteuttajalla pitää olla taidolliset, taloudelliset ym. resurssit toteuttaa aiottu toimenpide.
•
Rahoitettava toimenpide joko:
- luo tai kehittää asioita siten, että tehdyillä kehittämistoimenpiteillä saadaan aikaan vaikutuksia, joilla on
pysyvyyttä myös rahoitettavan toimenpiteen jälkeen, tai

- kokeilee asioita, jotka ovat alueella uusia.
B. Yleishyödyllisten hankkeiden erityiskriteerit
•
Hankkeen kohderyhmän pitää sitoutua sen toteutukseen.
•
Hankkeelle eduksi luetaan se, että sen tuloksia on mahdollista hyödyntää myös hankkeen kohdetta laajemmin.
C. Yrityshankkeiden erityiskriteerit
•
Yritystuilla rahoitetaan pienten aloittavien yritysten käynnistymistä ja jo toimivien pienten yritysten
täsmätoimenpiteitä. Täsmätoimenpiteillä tarkoitetaan rahalla mitaten kohtuullisen kokoisia toimenpiteitä, joilla
poistetaan yrityksen osaamisessa tai toimintapuitteissa oleva pullonkaula, tai jolla mahdollistetaan yrityksen
nykyisten resurssien merkittävästi laajempi tai tehokkaampi hyödyntäminen osaamiseen tai toimintapuitteisiin
tehdyn panostuksen avulla. Pieneksi lasketaan pääsääntöisesti yritys, joka työllistää enintään 3 htv:n
työpanoksen verran (lähtötilanne), poikkeuksena erityisen työvoimavaltaiset alat, joilla tästä rajasta voidaan
tinkiä.
•
Yritystuelle eduksi luetaan se, että sen avulla syntyy uusia työpaikkoja.
•
Yritystuelle eduksi luetaan se, että sen myötä syntyy kohteena olevaa yritystä laajemmin positiivisia
paikallisvaikutuksia.
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Rahoituksen määrä
Yhteisölliset hankkeet: Pirkan Helmi rahoittaa hankkeita enintään 80 000 euron kokoisella tuella, ja siitä
poiketaan vain erityisperustein, esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi.
Yritysten investointituet: Pirkan Helmi rahoittaa yritystukia enintään 50.000 euron kokoisella tuella, ja siitä
poiketaan vain erityisperustein, esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi.
Edellä kerrottuja maksimikokoja suuremmat hankkeet ja yritystuet tulee hakea suoraan ELY-keskuksesta.
Yrityksen perustamistuki: käytetään lainsäädännön mahdollistamia tukimääriä:
- uuden yrityksen perustaminen ja olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittäminen 5.000 € - 35.000 €
- innovatiiviset kokeilut 2.000€ - 10.000 €.
Perustamistukea myönnetään pääsääntöisesti edellä mainittujen tukirajojen alarajoilla olevia määriä. Tukirajojen
ylärajoilla olevan tuen määrän myöntäminen edellyttää rahoitettavalta toimenpiteeltä poikkeuksellista
innovatiivisuutta tai muita painavia perusteita.
Tukitasot ja niiden määrittelyssä huomioitavat asiat
Yhteisölliset kehittämishankkeet: tukitaso on pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Sitä
korkeampi tukitaso on käytössä vain erityisperustein.
Yhteisölliset investointihankkeet: tukitaso on pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Sitä
korkeampi tukitaso on käytössä vain erityisperustein. Kuitenkin kunnan ollessa hankkeen hakijana julkisen rahan
osuus voi olla perustelluista syistä jopa lainsäädännön mahdollistama 100 %, jolloin kuitenkin hanketta
toteuttavan kunnan omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Yritystuet: pääsääntöisesti investointituessa ja investointien toteutettavuusselvityksessä käytetään
lainsäädännön mahdollistamia enimmäistukitasoja:
- investointituki maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitoon 35 %
- investointituki uusiutuvaa energiaa tuottavaan ja jakelevaan uuteen laitokseen 30 %
- investointituki muihin kohteisiin 20 %
- investoinnin toteutettavuusselvitys maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitoon 40 %
- investoinnin toteutettavuusselvitys muun tyyppisen yritystoiminnan kohdalla 50 %.
Talkootyön enimmäismäärä
Yhteisöllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa talkootyön enimmäismääräksi suositellaan 75 % hankkeen
omarahoitusosuudesta. Koko omarahoitusosuuden kattaminen talkootyöllä on toki mahdollista.
Kuntien investointihankkeissa kunnan omarahoitukseksi määritellystä 20 % osuudesta hankkeen
kokonaiskustannuksista enintään puolet voidaan kattaa talkootyöllä.

Pirkan Helmen työntekijät neuvovat
tuen hakemisen kaikissa vaiheissa.
Otathan siis rohkeasti yhteyttä, jos
ajatus Leader-rahoituksen
hakemisesta herää!
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