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HAKUOHJE
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry – teemahanke Vipinää kylille
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry avaa teemahaun 15.07.2021 maaseudun harrastus- ja
virkistysmahdollisuuksia kehittäville yhdistysten pienille investoinneille. Vipinää kylille -teemahankkeen
haku päättyy 30.09.2021. Toimenpiteet voivat sisältää maaseudun asukkaiden yhteiseen käyttöön
tarkoitettuja kone-, laite- ja välinehankintoja, kalusteita yms. pitkäkestoisia investointeja ja niiden
käyttöönottoon liittyviä asennus-, pystytys- yms. kuluja. Rakentaminen ja remontointi sekä viranomaislupia
edellyttävät investoinnit on rajattu hyväksyttävien toimenpiteiden ulkopuolelle.
Tukea voivat hakea rekisteröidyt toimijat (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat) yleishyödyllisiin
toimenpiteisiin. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan yhteisön käytössä olevaa aluetta, rakennusta tai
rakennelmaa, jossa asukkaat kokoontuvat ja harrastavat sekä välineistöä, jota käytetään yhdessä
harrastamiseen.

Mikä on teemahanke?
Teemahanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukimuoto, jolla tuetaan samantyyppisiä,
pienimuotoisia hankkeita. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää
ohjelman rahoitusmahdollisuuksia paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen
strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja
hallinnoijana toimii Leader-ryhmä.
Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla rahoitettavia toimenpiteitä. Toimenpiteillä on ennalta rajattu
toteutusaika. Toimenpiteiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla
varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Leader-rahoituksen hyödyntäminen pienissä hankkeissa, joiden
toteuttaminen ns. normaalina Leader-hankkeena ei olisi mahdollinen hankkeen pienuudesta johtuen.
Teemahankkeella etsitään myös uusia hanketoimijoita, joille Leader-rahoitus on uusi toimintatapa.
vähäisemmällä vaivalla. Tukea voidaan hyödyntää esim. yhteisöjen toiminnan kehittämiseen ja
monipuolistamiseen sekä asukkaiden aktiivisuuden ja elinolojen parantamiseen.
Paikallistasolla hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa
asumisviihtyvyyttä, tehostaa yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä ja parantaa
maaseudulla toimivien yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Hakija
Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset rekisteröidyt yhdistykset, järjestöt, säätiöt, seurat,
jne. (ei kunta). Hakijoilla tulee olla vakiintunutta toimintaa useamman vuoden ajalta ja riittävän laaja
jäsenistö osoittamaan toiminnan merkittävyyden. Erityisesti Leader-toimintaan aiemmin
osallistumattomat uudet hankehakijat ovat toivottavia. Aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan suljeta
pois. Hakija toimipaikka voi sijaita kaupunkialueella, kunhan toiminta kohdistuu maaseutualueelle.
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Hankkeen koko
Vipinää kylile –teemahankkeesta haettavan investoinnin kustannusarvion tulee olla 750-10 000 euroa.
Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia tulee enemmän kuin haettaviin investointeihin on käytettävissä
rahoitusta, valinnassa painotetaan pienempiä hankkeita ja uusia hankehakijoita.

Arvonlisävero
Mikäli hakija saa arvonlisäveron palautuksena takaisin, hakee hakija toimenpiteen ilman arvonlisäveroa.
Mikäli palautusta ei saa, voidaan arvonlisävero sisällyttää hankkeen kuluihin.

Leader-rahoitus
Alahankkeelle myönnetään maksimissaan 60 %:n Leader-tuki. Hakijan yksityistä rahoitusosuutta tulee olla
vähintään 40 % kokonaisrahoituksesta. Yksityinen rahoitus voi muodostua vain hakijan omasta rahasta,
vastikkeetonta työtä (talkoota), materiaalilahjoituksia yms. luontaissuorituksia ei hyväksytä hakijan omaan
rahoitusosuuteen. Leader-tuki maksetaan hakijalle aina jälkikäteen kuitteja vastaan. Hakijan tulee maksaa
investointi ensin itse. Maksua haetaan kootusti hankepäätöksen jälkeen tulevien ohjeiden mukaisesti.

Muutokset
Teemahankkeen toimenpiteille ei voi hakea muutoksia sen jälkeen, kun hakemus on otettu käsiteltäväksi.

Ennakko
Rahoitettaville investoineille ei voi hakea ennakkomaksua.

Investoinnin kesto
Hankittavien koneiden ja kalusteiden/laitteiden tulee olla sellaisia, joiden oletettu käyttöikä on 5 vuotta.
Nopeasti kuluvat ja pieniarvoiset käyttöesineet ja materiaalit tai käytetyt koneet ja laitteet eivät ole
tukikelpoisia. Tuettavien investointien tulee olla hankkeen toteuttajan omistuksessa hankkeen päätyttyä
eikä niitä saa myydä tai luovuttaa muiden omistukseen ennen kuin säädösten mukainen säilytysvelvollisuus
päättyy. Rahoitettavilla hankkeilla on toteutusaikaa vuoden 2022 loppuun saakka.

Hakuaika
Toimenpiteitä tulee hakea 15.07.-30.09.2021 klo 16.00 välisenä aikana virallisella lomakkeella Lnro 3325B
tarvittavine liitteineen. Hakemuslomake toimitetaan Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:lle, Eteläinen
Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki. Hakuajasta myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
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Hankkeen kustannukset
Hankkeen kustannukset haetaan maksuun todellisten kustannusten perusteella, kaikista hankinnoista tulee
olla esittää tositteet ja kustannukset hankkeen toteuttajan kirjanpidossa. Hankkeiden toteutuminen tulee
todentaa maksatushakemuksen yhteydessä toimitettavilla valokuvilla, tarvittaessa investoinnin
toteutuminen todennetaan tarkastuskäynnillä paikanpäällä. Kuvissa tulee olla sijaintitiedot, joista voidaan
varmentaa investointien sijainti hakemuksessa hyväksytyllä ja tukikelpoisella alueella. Koneet ja laitteet
tulee olla loppumaksatusta haettaessa asennettuna paikoilleen.

Allekirjoittajat
Hakemuksen allekirjoittavat organisaation sääntöjen mukaiset nimenkirjoitukseen oikeutetut.

Hakemuksen liitteet
Hakulomakkeen liitteeksi kaikilta hakijoilta:
•
•
•
•

ajantasainen yhdistysrekisteriote tai muu selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
yhteisön säännöt
selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat viimeisestä tilinpäätöksestä
päätös (pöytäkirjaote) että yhdistys on päättänyt hakea tukea kyseiseen toimenpiteeseen Eteläisen
maaseudun osaajat EMO ry:ltä

•

kustannusarvio

Lisäksi tarvittaessa:
•
•
•
•

selvitys hintatasosta, riittävä määrä kirjallisia tarjouksia hankinnan kustannusten ollessa yli 2 500
euroa
hankesuunnitelma, jossa kerrotaan hankkeen keskeinen sisältö ja tavoitteet
Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset, lomakkeella 3306Lind
kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, lomakkeella 3306Dind

•

selvitys ALV-velvollisuudesta

•
•
•

suunnitelma välirahoituksen järjestämisestä ja likviditeettisuunnitelma
Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset, lomakkeella 3306Lind
kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, lomakkeella 3306Dind

•

Mikäli toimenpiteen kohteena oleva alue tai rakennus sijaitsee vuokramaalla, on vuokraoikeuden
oltava voimassa vähintään 10 vuotta ja vuokraoikeus on kirjattava Maanmittauslaitoksella.
Vuokraoikeuden kirjaaminen tulee tarvittaessa saattaa vireille heti, jotta päätös siitä saadaan
hankehakemuksen liitteeksi (ehdoton edellytys)

•

palovakuutustodistus, jos kyseessä on rakennukseen kiinteästi asennettava kone tai laite (voidaan
toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)

•

mahdolliset erikoissuunnitelmat
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Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä
• sisäharrastustilojen pienimuotoinen kunnostaminen harrastustoiminnan mahdollistamiseksi
• harrastusvälinehankinnat sisätiloihin: urheiluvälineet, lauta- ja pöytäpelit, tietokonepelit
• laitehankinnat: av-laitteet, valo-, video- ja äänitekniikka
• esim. musiikin, kuvataiteiden, näyttelemisen, kirjoittamisen, kädentaitojen, tanssin ja
ruokakulttuurin harrastamiseen liittyvät hankinnat ja investoinnit
• ulkoliikuntavarusteet ja -välineet; kuntoiluvälineet, maalit, kori- ja lentopalloverkot, frisbeekiekot/korit
• retkeilyvarusteet ja -välineet; teltat, keittovälineet, kanootit, kajakit, sup-laudat
• luontokohteiden ja reittien kunnostus; laavut, nuotiopaikat, kalusteet, kaiteet, pitkospuut, pienet
sillat, portaat
• viitoitukset ja opasteet luontoreiteille, kulttuurikohteisiin ja -nähtävyyksiin
• ulkoliikuntapaikkojen ja –reittien kunnostus
• uimarantojen ja ulkoilupaikkojen kunnostaminen ja varustaminen, pukukopit, vessat, laiturit,
oleskelualueiden varustus, laiturit, nuotiopaikat
• esteettömään liikkumiseen liittyvät rakennelmat ja apuvälineet; invaluiskat, kaiteet
Tukea ei myönnetä
• yhdistyksen hallintoon yms. käytettävät ATK-laitteet, tulostimet ja kopiokoneet
• korvausinvestointeja; laite korvattaisiin vastaavalla uudella
• rakennusinvestointeja
• viranomaislupaa edellyttäviä investointeja
• nopeasti kuluvia ja pieniarvoisia käyttöesineitä ja materiaaleja
• käytettyjä koneita ja laitteita
• toteutusajaltaan epärealistisia investointeja (ei ehditä toteuttaa hankkeen aikana)
• rajattua tai vähäistä käyttäjäryhmää hyödyttäviä investointeja

Hyväksyttävät kustannukset
Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin (28/2014) ja muihin
säädöksiin. Teemahankkeen investointitoimenpiteiden hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi:
• koneiden ja laitteiden asentamiseen tarvittavat asennustarvikkeet
• ostopalvelut (esimerkiksi sähköasentaja)
• väline- ja laitehankinnat
• kone- ja laitehankinnat
• kirjanpitokustannukset hankkeen osalta

Hakuprosessin kulku ja hakemusten käsittely
1.
2.

3.

Haku avataan 15.07.2021. Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leadertoimistoon, josta saa henkilökohtaista neuvontaa rahoituksen hakemiseen
Yhdistys (toimenpiteen toteuttaja) tekee päätöksen rahoituksen hakemisesta toimenpiteen (esim.
ulökoliikuntavälineet) toteutukseen. Yhdistyksessä kirjoitetaan tarvittaessa erillinen
hankesuunnitelma, selvitetään toimenpiteen kustannukset ja täytetään hakemuslomake ja hankkii
muut tarvittavat liitteet (katso yllä)
Yhdistys toimittaa hakemuksen ja siihen tarvittavat liitteet Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:lle
30.09.2021. mennessä. Hakemus kannattaa kuitenkin jättää aikaisemmin. Määräajan jälkeen
tulleita hakemuksia ei käsitellä
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4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

EMO:n henkilökunta tarkistaa kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tukihakemukset ja pyytää
tarvittaessa lisäselvityksiä
Mahdollisiin täydennyspyyntöihin on vastattava annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli hakemus
jää puutteelliseksi eikä pyydettyjä täydennyksiä ole toimitettu, hakemusta ei voida puoltaa
rahoitettavaksi
EMO ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeesta rahoitettavat toimenpiteet
seuraavassa hakuajan päättymisen jälkeisessä kokoukseessaan. Rahoitettavien toimenpiteiden on
noudatettava EMOn strategiaa ja niiden on täytettävä valintakriteerit (löytyvät alempana)
Kaikkien teemahankkeesta rahoitettavaksi puollettujen toimenpiteiden toteuttajien kanssa tehdään
sopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä EMO ry:ltä toimenpidettä toteuttavalle taholle sekä
sovitaan työn- ja vastuunjaosta. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen
edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen
Hakemus (kaikkine alatoimenpiteineen) lähetetään EMO ry:stä Hämeen ELY-keskukseen
laillisuustarkastusta varten, kun kaikki sopimukset on allekirjoitettu
Teemahankkeen virallisen rahoituspäätöksen antaa Hämeen ELY-keskus
Toimenpiteitä voi lähteä toteuttamaan omalla riskillä, kun sopimus on allekirjoitettu.
Toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat toimenpiteiden hakijat (toimenpiteet tulee toteuttaa
tehtyjen suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti)
Tuki maksetaan jälkikäteen toimenpiteen toteutuksesta syntyneiden tukikelpoisten kustannusten
perusteella. Toimenpiteiden toteuttaja vastaa maksuhakemusten laatimisesta. Maksuun voi hakea
kustannuksia, jotka ovat hyväksytyn suunnitelman ja kustannusarvion mukaisia. Ajankohdat, jolloin
maksuhakemuksia voi tehdä, ilmoitetaan hankkeiden hakuajan päättymisen jälkeen. Tukea ei ole
mahdollista hakea ennakkona
EMO ry kokoaa kaikkien rahoitettujen toimenpiteiden maksuhakemukset yhdeksi hakemukseksi ja
toimittaa sen Hämeen ELY-keskukseen, joka tarkistaa sen. Kun tuki on maksettu EMO ry:lle, maksaa
EMO ry toimenpiteiden toteuttajille heille kuuluvan osuuden tuesta.
Toimenpiteiden toteuttaja vastaa toimenpiteiden raportoinnista oman toimenpiteensä osalta
Kaikkien toimenpiteet tulee olla toteutettuna (myös kulut maksettuna) 31.12.2022 mennessä

Toimenpiteiden valintakriteerit
Pakolliset kriteerit
Jokaisen toimenpiteet on täytettävä kaikki viisi kriteeriä
• toimenpide toteuttaa EMOn strategiaa
• toimenpiteestä saatu hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
• hakijalla on realistiset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiselle
• investointi kehittää asukkaiden toimintamahdollisuuksia, toteuttajan toiminnan laatua,
monipuolisuutta yms. toiminnan kehittymistä
•

toimenpiteen hyöty ei kohdistu suppealle ryhmälle

Hanketukien kriteerit
Pakollisten kriteereiden lisäksi vähintään kaksi hanketukien kriteereistä tulee täyttyä
• tarve on paikallinen
• hankkeen toiminta on kaikille avointa
• toimenpide edistää verkostoitumista
• toimenpide on kestävän kehityksen mukaista
• toimenpide luo työmahdollisuuksia
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•
•
•
•
•
•
•

toimenpiteen jatkuvuus hankkeen jälkeen
toimenpide osallistaa nuoria
toimenpide parantaa ympäristön tilaa
toimenpide lisää alueen asuinviihtyvyyttä
toimenpide lisää asukkaiden harrastusmahdollisuuksia
toimenpide parantaa asukkaiden virkistysmahdollisuuksia
toimenpide edistää aluekehitystä

Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia on jätetty enemmän kuin teemahankkeessa on tukea myönnettävänä
hallitus päättää mitkä toimenpiteet rahoitetaan ja onko tarvetta tarkistaa toimenpiteiden kustannusarvioita
tai toimenpiteille myönnettävää tukiprosenttia. Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia tulee enemmän kuin
haettaviin investointeihin on käytettävissä rahoitusta, valinnassa painotetaan pienempiä hankkeita, uusia
hankehakijoita ja tuloksiltaan vaikuttavimpia hankkeita.

