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HAKUOHJE: ENERGIATEHOKKAAT KYLÄT -TEEMAHANKE 

 
Hakuaika: 15.9.-30.10.2020 

 
Energiatehokkaat kylät –teemahankkeessa rahoitetaan yhdistysten, seurojen, säätiöiden, osuuskuntien, kun-
tien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen pieniä yleishyödyllisiä investointeja. Teemahank-
keen tavoitteena on lisätä kiinnostusta energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja kierrätykseen sekä luoda edellytyk-
siä yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiselle ja pienimuotoiselle lähiruoan kasvattamiselle yhteisön 
omiin tarpeisiin. Ihmisten ja luonnon tarpeiden oikeanlainen yhteensovittaminen on edellytys kestävälle kehi-
tykselle. Toimenpiteet voivat sisältää teemaan liittyviä rakentamis- sekä kone-, laite- ja kalustoinvestointeja. 
Pienellä investoinnilla tarkoitetaan kustannusarvioltaan 800-9 000 euron hankintaa. Hakijan tulee perustella 
investoinnin tarpeellisuus ja kuvailla siitä saatava hyöty, sekä esittää investoinnin kustannusarvio. Talkoo-
työn osuus omarahoitusosuudesta rakennus- ja remontointi-investoinneissa voi olla jopa 100 %. Hankkeen 
julkinen tuki on 75 % hyväksytyistä kustannuksista, ja se maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta 
ja tositteita vastaan.  
 
Hankkeen toimenpiteiden tulee liittyä teeman mukaisesti energiaratkaisujen käyttöönottoon, energiatehok-
kuutta lisääviin ratkaisuihin, kylien kierrätysratkaisuihin ja yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiseen. 
Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi aurinkopaneeleiden ja ilmalämpöpumppujen hankinnat, ikkunoiden ja 
ovien vaihtaminen energiatehokkaammiksi, kompostoreiden ja kylien yhteisten jäteastioiden hankinnat, kas-
vihuoneet, kasvulavat tai vaikka veneiden ja kalastustarvikkeiden hankinnat kylän yhteiseksi hyväksi. Tee-
mahanke toteutetaan Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella (Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava).   
 
Hakemus ja tarvittavat liitteet: 
 

1. Hakemus tehdään lomakkeella 3325B 
 https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2020/08/Teemahankkeen-toimenpiteen-hakulo-

make-3325b.pdf 
 Pystyt täyttämään lomakkeen kentät lataamalla ja tallentamalla sen koneellesi 
 Täyttöohje: https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2020/08/3325b_ohje.pdf 

2. Ajantasainen yhdistysrekisteriote  
3. Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot 
4. Mikäli hankkeessa tehdään talkoita, täytä arvio talkootyöstä lomakkeella 3306F 

 https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2020/08/Arvio-talkoista-3306f.pdf 
5. Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea toimenpidettä.  
6. Kustannus- ja rahoitussuunnitelma 
7. Yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tar-

jouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi.  
8. Indikaattorilomake 3306Dind 

 https://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2020/08/Tavoitteet-ja-tulokset-3306dind.pdf 
9. Rakentamisinvestoinneissa lisäksi tarvittavat viranomaisluvat, rakennuspiirustukset jne.  

 
Hakemus liitteineen toimitetaan Rajupusu Leader ry:n toimistoon postitse tai sähköpostilla 30.10.2020 men-
nessä. Lisätietoja hankkeesta ja tarvittavista liitteistä löydät osoitteesta https://rajupusuleader.fi/energiate-
hokkaat-kylat-teemahanke/ 
 
Hakuajan päättymisen jälkeen Rajupusu Leader ry:n hallitus tekee valinnan ja rahoituspäätökset määräai-
kaan mennessä jätettyihin hakemuksiin, jotka on toimitettu oikealle lomakkeelle ja tarvittavine liitteineen. Toi-
menpiteet valitaan Rajupusu Leader ry:n hallituksessa käyttäen valintakriteereinä Rajupusu Leader ry:n 
yleishyödyllisten hankkeiden kriteereitä. Lisäksi uudet hakijat saavat +1  lisäpistettä. Saavutettu pisteytys 
priorisoi toimenpiteiden rahoitusjärjestyksen. Toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa, kun sopimus toimenpi-
teen toteuttamisesta on tehty hakijan ja Rajupusu Leader ry:n välillä. Hankkeen toimenpiteiden tulee olla to-
teutettuina 31.10.2021 mennessä. 
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Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon, mikäli hakuaikaa ei päätetä jatkaa. Hakija vas-
taa hakemuksen saapumisesta perille määräaikaan mennessä. 
 
Lisätietoja: Hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi, puh. 044 7320 703. 


