Tiedote 1/2015
Pirkan Helmen työ Leader-ryhmänä jatkuu
Maa- ja metsätalousministeriö valitsi tammikuun lopulla Suomen Leader-ryhmät ohjelmakaudelle
2014-2020 ja Pirkan Helmi yhdessä 53:n muun hakemuksensa toimittaneen yhdistyksen kanssa
tuli valituksi. Samalla tuli hyväksytyksi Pirkan Helmen Kotiseudun helmet -strategia sekä sen
toteutuksen rahoitus. Ministeriön vahvistama Pirkan Helmen suuntaa-antava
kokonaisrahoituskehys stragian toteuttamiseen ohjelmakauden aikana on n. 4,7 miljoonaa euroa,
josta julkisen rahoituksen osuus on 3,52 miljoonaa euroa. Päätös oli Pirkan Helmen toimittaman
hakemuksen mukainen ja näin ollen ministeriön tekemään päätökseen voi olla syystä hyvin
tyytyväinen.
Sähköinen asiointi uusi mahdollisuus
Todenteolla uusi ohjelmakausi pääsee alkamaan tämänhetkisen arvion mukaan huhtikuussa kun
hanke- ja yritystukien haku käynnistyy. Pirkan Helmessä ei jatkossakaan tulla käyttämään erillisiä
hakuaikoja vaan tukien haku on jatkuva. Uutta sen sijaan on, että tuet voi halutessaan hakea
sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun kehittämisellä Maaseutuvirasto on
toivonut mm. hankkeisiin liittyvän paperityön ja asioinnin helpottuvan. Hyrrä ohjaa ja opastaa
hakemuksen teossa ja hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa
koneelta, jossa on verkkoyhteys. Hakemuksen toimittamista varten ei siis tarvitse lähteä
postilaatikolle tai Pirkan Helmen toimistolle. Myös mahdollisesti tarvittavat lisäselvitykset ja
myöhemmässä vaiheessa maksuhakemukset voi toimittaa nopeasti Hyrrässä. Hyrrässä pystyy
myös seuraamaan oman hakemuksensa käsittelyn etenemistä. Hyrrän käyttö edellyttää sähköistä
Katso-organisaatiotunnistetta, jonka perustaminen on maksutonta ja helppoa. Tunnisteen luominen
tapahtuu osoitteessa yritys.tunnistus.fi.
Yritystukimuodoissa muutoksia
Uudella rahoituskaudella yritystoimintaan voi saada investointitukea ja uuden yritystoiminnan
perustamistukea. Investointituki on aiemmalta kaudelta tuttu tuki, jota voi saada muun muassa
rakentamiseen ja koneiden hankintaan. Yrityksen perustamistuki on sen sijaan uusi tukimuoto.
Sitä myönnetään aloittavan yrityksen liiketoiminnan käynnistämiseen ja tuen tavoitteena on
madaltaa yritystoiminnan aloittamisen kynnystä ja rohkaista uusia yrittäjiä. Edellisellä
ohjelmakaudella käytössä ollut käynnistystuki on puolestaan jäänyt pois tukivalikoimasta eli Pirkan
Helmen ei ole enää mahdollista tukea yrityksen ensimmäisten ulkopuolisten työntekijöiden
palkkaamista.
Yleishyödylliset hanketukityypit säilyvät ennallaan, eli jatkossakin on mahdollista hakea rahoitusta
mm. kehittämishankkeisiin ja investointihankkeisiin. Myös koulutus- ja tiedonvälitystoimien
tukeminen on edelleen mahdollista.

Yleisötilaisuus rahoitusmahdollisuuksista to 12.3. - ILMOITTAUDU NYT !
Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkan Helmi järjestävät yhteistyössä rahoituskauden 2014-2020
tukimahdollisuuksia ja uuden kauden käytänteitä esittelevän yleisötilaisuuden torstaina 12.3. klo
16-18 Pappilanniemen kurssikeskuksessa Valkeakoskella (os. Pappilanniemi 51, 37700
Sääksmäki).
Tilaisuuden ohjelma:
16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus
16.10 Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden rahoitus
Anne Värilä, maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava, ELY-keskus
16.30 Maaseudun yritysrahoitus
Timo Fager yritysasiantuntija, Petri Tallila yritysasiantuntija, ELY-keskus
16.50 Uutta hankehallinnoinnissa: yksinkertaistetut kustannusmallit ja sähköinen asiointi
uhani Lindroos maksatuspäällikkö, Auli Alanen maksatusasiantuntija, ELY-keskus
17.10 Paikallinen kehittäminen, Leader-ryhmän puheenvuoro
Heikki Konsala, toiminnanjohtaja, Pirkan Helmi ry
17.30 Aikaa kysymyksille ja keskustelulle, tilaisuuden yhteenveto
18.00 Tilaisuus päättyy, hyvää kotimatkaa.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille maaseuturahaston mahdollisuuksista kiinnostuneille.
Kahvitarjoilun riittävän mitoituksen varmistamiseksi pyydämme kuitenkin kaikkia osallistujia
ilmoittautumaan etukäteen viimeistään to 5.3. sähköpostitse mervi.kuitti@ely-keskus.fi tai
eliisa.vesisenaho@pirkanhelmi.fi.
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan maaseuturahaston ja Leader-toiminnan tarjoamiin
mahdollisuuksiin rahoitukaudella 2014-2020!
Yleisötilaisuuksien sarja tulossa huhti-toukokuussa
Pirkan Helmi järjestää lisäksi kevään aikana rahoitusmahdollisuuksia esittelevän yleisötilaisuuksien
sarjan:
ke 15.4. Motelli Pentinkulma, Urjala,
to 16.4. Hämeen ammattikorkeakoulu, Valkeakoski,
ti 5.5. Pirkan Helmen toimisto, Akaa
to 7.5. Nuijantalo, Pälkäne
Tilaisuudet alkavat klo 17 ja aluksi esitellään Leader-rahoituksen mahdollsuudet yrityksille ja klo 18
alkaen esillä on yleishyödylliset hanketuet. Osallistua voi oman mielenkiinnon mukaan joko
molempiin tai vain toiseen illan osuuksista. Kaikki tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille
eikä ennakkoilmoittautumista edellytetä.
Pirkan Helmi on mukana myös Pomoottorin Palautepulinoilla ti 17.3. Pälkäneellä. Seuraa
ilmoittelua Sydän-Hämeen lehdessä.
Ota yhteyttä tai poikkea kylään!
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