
KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET
Kuudestaan ry tukee alueen kehittämistoimia myöntämällä Leader-rahaa toimialueen (Alavus, Kuor-
tane, Soini ja Ähtäri) yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Yleishyödyllisillä kehittä-
mishankkeilla voidaan parantaa alueen viihtyvyyttä, lisätä osaamista, uudistaa elinkeinoja, parantaa 
maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä. Hankkeissa voi järjestää myös koulutusta, tiedottaa 
ja edistää yhteistyötä sekä innovaatioita. Hankkeiden tuloksista hyötyvät niin alueen asukkaat kuin 
yrittäjätkin. Yleishyödyllisillä investointihankkeilla voidaan esimerkiksi rakentaa tai korjata kylän 
kokoontumistiloja tai hankkia harrastusvälineitä.

Kuinka idean kanssa edetään?
Kun suunnittelet hanketuen hakemista, ota yhteyttä Leader-toimistoon varmistaaksesi ideasi tuki-
kelpoisuus. Haku tapahtuu pääsääntöisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Tuet maksetaan 
aina jälkikäteen, eikä hanketta saa aloittaa ennen hankehakemuksen vireilletuloa. Vireilletuloilmoi-
tuksen saatuasi hankkeen voi aloittaa omalla riskillä. Kun hakemus on jätetty, käsittelee noin kerran 
kuukaudessa kokoontuva hallitus hakemuksen. Mikäli hallitus tekee myönteisen päätöksen hank-
keelle, se etenee Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen laillisuustarkastukseen, josta tulee hakijalle 
virallinen päätös.

Yritystuet ja kehittämishankkeet: 
Paula Erkkilä
puh. 040 507 6104

Päivi Rintala 
puh. 040 591 9728

Yleishyödylliset investointihankkeet:
Jaana Sippola
puh. 040 571 0184

Ota meihin yhteyttä, me neuvomme!
Leader Kuudestaan             
Taitotie 1 (Fasadi 3. krs)
63300 Alavus

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuudestaan.net
www.kuudestaan.net

Mikä taho voi hakea rahoitusta?
• julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos,

kunta, järjestö, kyläyhdistys tai osuuskunta
• taho, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen

toiminta ja jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole
voiton tavoittelu

• tukea ei voi hakea julkisyhteisön lakisääteiseen toimintaan



YLEISHYÖDYLLISET
HANKKEET  

Yleishyödyllinen investointihanke

Hanketukea voidaan myöntää esimerkiksi:
• kokoontumistilojen	rakentamiseen,	hankkimi-
    seen, korjaamiseen tai laajentamiseen
• rakennuksen	hankinnan	yhteydessä	maapohjan

hankintaan
• kone-,	kalusto-	ja	välinehankintoihin	(käytetyt

eivät ole tukikelpoisia)

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat edellä mainit-
tuihin liittyvät kustannukset, kuten aineet ja 
tarvikkeet sekä kiinteät laitteet, koneet, välineet, 
suunnittelukustannukset, työpalkat ja urakoinnit.

Rahoituksen tilanne vuonna 2017

Kehittämisyhdistyksen hallitus on tehnyt päätök-
sen, ettei vuonna 2017 rahoiteta ollenkaan 
yksittäisiä yleishyödyllisiä investointihankkeita. 
Linjaukset tehdään vuosittain käytössä olevien 
rahallisten resurssien mukaisesti.

 

Isommat	investointihankkeet	ohjataan	ELY-kes-
kukseen Maaseuturahastosta rahoitettavaksi. 
ELY-keskuksesta haettaviin investointihankkeisiin 
on oltava kunnan päätös kuntarahaosuudesta. 

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Hanketukea voidaan myöntää esimerkiksi:
• selvityksiin	ja	suunnitelmien	laatimiseen
• paikallisten	palveluiden	kehittämiseen
• kylien	kehittämistoimiin,	maaseutumaiseman	ja

luonnonarvoltaan merkittävien alueiden
kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja
ennallistamiseen

• innovatiivisiin	toimiin	ilmastonmuutoksen	hillit-
    semiseksi, siihen sopeutumiseksi tai ympäristö-
    toimiin vesien suojelemiseksi (katso yleishyödyl-
    liset investointihankkeet)

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi työn-
tekijän palkkakulut, matkakustannukset, ostopal-
velut, asiantuntijoiden palkkiot, toimistokulut, 
vuokrat yms.

Paljonko tukea voi saada?

Kehittämisyhdistyksen hallitus on linjannut ohjel-
makauden alkaessa tukiprosentit seuraavasti:
• esiselvitysluonteiset	hankkeet	kustannusarvio

max 10 000 euroa, max 90 % tuki
• kehittämishankkeet	kustannusarvio	max	70	000

euroa, max 80 % tuki

Ota yhteyttä Leader-toimistoon, 
neuvomme sinua mielellämme!
Lisätietoa löytyy osoitteessa  

www.kuudestaan.net 

Löydät meidät myös 
Facebookista! 




