TEEMAHANKE
Energiatehokkaat kylät -teemahanke

Rajupusu Leader ry
www.rajupusuleader.fi
www.leadersuomi.fi

Mikä on teemahanke?
Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan
liittyvää teemahanketta

Ely-keskus tekee lopullisen
päätöksen toteutettavista
toimenpiteistä

Leader-ryhmä avaa
julkisoikeudellisille yhteisöille haun
teemaan liittyvien toimenpiteiden
toteuttamiseksi
(toimenpiteen koko pienempi kuin
oma hanke)

Leader-ryhmä infoaa
rahoitettavien toimenpiteiden
toteuttajia toteutusajan
alkamisesta
Toimenpiteiden toteutus

Leader-ryhmän hallitus valitsee
valintakriteerien perusteella
rahoitettavat toimenpiteet ja
ilmoittaa valinnasta Elylle ja
hakijoille

Kaikkien toimenpiteiden
maksatukset tehdään Leaderryhmän toimesta yhdessä

Energiatehokkaat kylät -teemahanke
• Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, kunnat,
seurakunnat ja muut julkisoikeudelliset yhteisöt voivat hakea
rahoitusta
• Yleishyödyllisiin investointeihin
• Esim. koneet, laitteet, rakennukset, rakennelmat, remontit…jne.
• Tukitaso: 75 % kokonaiskustannuksista toimenpiteittäin
• Toimenpiteen kustannukset: 800 – 9 000 euroa
• Toimenpide voi koostua useasta eri investoinnista
• Rahoitettavilla investoinneilla 5 vuoden pysyvyysvaatimus
viimeisestä maksatuksesta
• Hakuaika toimenpiteille: 15.9.-30.10.2020
• Hankkeen toteutusaika on arviolta 1.12.2020-31.10.2021
(Rajupusu Leader infoaa toteutusajan alkamisesta)

Energiatehokkaat kylät!
• Teemahankkeen tavoitteena on alueen toimijoiden aktivoiminen
lisäämällä kiinnostusta energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja kierrätykseen
sekä luoda edellytyksiä yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiselle
ja pienimuotoiselle lähiruoan kasvattamiselle yhteisön omiin tarpeisiin.
• Hankkeen toimenpiteet liittyvät teeman mukaisesti energiaratkaisujen
käyttöönottoon, energiatehokkuutta 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, kasvihuoneet, kasvulavat tai vaikka veneiden
ja kalastustarvikkeiden hankinnat kylän yhteiseksi hyväksi.

Energiatehokkaat kylät -teemahanke

• Hankkeesta voidaan rahoittaa esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:
 kylätalojen ja muiden yleishyödyllisten tilojen energiaratkaisut
 yhteisten tilojen remontointi ja korjaaminen energiatehokkaaksi
 teemaan liittyvien koneiden, laitteiden ja välineiden hankinta
 erilaisten kasvihuoneiden ja kasvualustojen hankinnat ja
rakentamiset
 uudet innovaatiot ja rakentamistoimenpiteet kestävän kehityksen
pohjalta

Miten toimitaan?
• Teemahankkeen sähköisen hallinnoinnin Hyrrässä hoitaa täysin
Rajupusu Leader ry
 Toimenpiteiden toteuttajat toimittavat tarvittavat paperit
Rajupusu Leaderiin
• Rahoitettavat toimenpiteet valitaan valintakriteerien perusteella
marraskuussa 2020.
• Valintakriteerit
• Omarahoitusosuuden voi rakennusinvestoinneissa kuitata jopa 100
% talkootyöllä
• 15 euroa/henkilötyötunti
• + 30 euroa/konetyötunti

Toteuttajan prosessi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yhdistys päättää hakea teemahankkeen toimenpidettä
Yhdistys täyttää hakemuksen ja kerää tarvittavat liitteet
Hakemus toimitetaan Rajupusu Leaderiin
Teemahankkeen toimenpiteet valitaan avoimen valintamenettelyn
kautta. Valinnan tekee Rajupusu Leader ry:n hallitus, jonka jälkeen
Ely-keskus tarkastaa ne
Toteuttajien kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset
Aloituspalaveri ja ohjeet toimenpiteen toteuttamiseen ja
maksuhakemusta varten toimitettavien asiakirjojen keräämiseen
Toimenpiteen toteutus
Kuvamateriaalia loppuraporttia varten
Maksuhakemusasiakirjat ja loppuraportti Leader-ryhmään

Tarvittavat dokumentit
• Hakulomake ja liitteet:
• yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai
kunnan hallintosääntöote
• yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
• selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat (ei
koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita)
• pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä
koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
• indikaattorilomake (tavoitteet)
• Lisäksi mahdollisesti:
• arvio talkootyöstä (jos haetaan talkoita)
• selvitys kustannusten kohtuullisuudesta
• selvitys alv-velvollisuudesta
• tarvittavat luvat ja ilmoitukset

Tarvittavat dokumentit
• Rakennusinvestoinneissa lisäksi:
• pääpiirustukset
• erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien
kustannusten arvioinnissa
• rakennusselostus
• rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai
-laskelma
• jäljennökset viranomaisluvista
• palovakuutustodistus

Aikataulu!
• Hakuaika toimenpiteille 15.9. – 30.10.2020
• Paperiset lomakkeet leaderistä tai verkkosivuilta
www.rajupusuleader.fi
• Lomakkeet toimitettava ajoissa ja allekirjoitettuina
Rajupusu Leaderin toimistolle: Juvantie 2, 51900 Juva
tai sähköpostilla kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi
• Marraskuu 2020: Rajupusu Leaderin hallitus tekee päätökset
rahoitettavista hankkeista, jonka jälkeen ELY-keskus tarkistaa
hankkeet ja saadaan virallinen päätös
• Virallisen päätöksen jälkeen tehdään sopimukset ja voidaan
aloittaa toimenpiteet
• Tiedottaminen!
• Toimenpiteiden toteutuksen jälkeen loppumaksatus leaderille
ja loppuraportti
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