
Rahoittajien yhteystiedot
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Toiminta-alue: Kaakkois-Suomi
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER
Toiminta-alue: Imatra, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti
www.karkileader.fi

Leader Länsi-Saimaa ry
Toiminta-alue: Lappeenranta, Lemi, 
Luumäki, Taipalsaari, Savitaipale
www.leaderlansisaimaa.fi

Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toiminta-alue: Kouvola, Iitti
www.pohjois-kymenkasvu.fi

Leader Sepra
Toiminta-alue: Pyhtää, Kotka, 
Hamina, Virolahti, Miehikkälä
www.sepra.fi

Ota yhteyttä, kerromme lisää!

Onko sinun asuinalueellasi 
ja yhteisössäsi kehittämis-
tarpeita? 
Tiesitkö, että yhdistykset ja 
yhteisöt voivat hakea 
maaseudun kehittämistukia 
paikalliselta Leader-ryhmältä 
tai Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksesta.

Tukea oman alueesi 
kehittämiseen

Tuen määrä ja hakeminen
Enimmäistuki investoinneissa on 75 prosent-
tia ja kehittämisessä jopa sata prosenttia. 
Leader-ryhmillä ja ELY-keskuksella tukitasot 
vaihtelevat. 
Kysy tarkemmat tiedot tukien ehdoista ja 
varmista hankkeesi tukitaso rahoitta jaltasi.

Tukea haetaan Hyrrä-palvelussa, jossa voit 
seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemusti-
etojasi. Otathan yhteyttä Leader-
yhdistykseen tai ELY-keskukseen ennen 
Hyrrä-hakemuksen täyttämistä.

Näin haet  rahoitusta
 Ota aina ensin yhteyttä ELY-keskukseen 

 tai oman alueesi Leader-ryhmään ja 
 kerro ideasi tai kehitysajatuksesi. 

 Saat apua ja ohjeistusta hakuprosessin 
 käynnistämiseen sekä sähköisen Hyrrä-
 palvelun käyttöön.

 Voit alkaa toteuttaa hankettasi omalla 
 riskillä, kun olet saanut ilmoituksen hank-
 keesi vireilletulosta ja hankkeen toteutus-
 aika on alkanut.
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Maaseuturahaston hanketuet 
2014-2020 Kaakkois-Suomessa



Kenelle?
Tukea voidaan myöntää julkis- tai yksity-
isoikeudelliselle yhteisölle, kuten kyläyh-
distykselle tai muulle rekisteröityneelle 
järjestölle, kehittämisyhtiölle, osuuskunnalle, 
kunnalle tai oppilaitokselle. 

Hankkeisiin tarvitaan aina myös toteutta jan 
omaa rahaa. Tuki maksetaan takautuvasti 
toteutuneiden kustannusten mukaan. Huo-
mioi, että väliaikaisrahoitusta tarvitaan myös 
tuettavan summan osalta.

Yleishyödyllinen 
kehittäminen
Tukea voi saada esimerkiksi paikallisten 
palveluiden ja asumisviihtyvyyden paran-
tamiseen, selvitysten ja suunnitelmien laadin-
taan sekä alueen kulttuuri- ja luonnonperin-
nön säilyttämiseen. Tukea ei saa yhteisön 
perustoimintaan. 

Yleishyödyllinen investointi
Tukea voidaan myöntää esimerkiksi: 

 Erilaisiin investointeihin, koneiden ja 
 laitteiden hankintaan sekä suunnitteluun, 
 kun luodaan uudenlaista toimintaa.

 Leader-hankkeissa osan tai jopa koko 
 yksityisen rahoituksen osuuden voi 
 korvata talkootyöllä.

Elinkeinollinen 
yhteistyöhanke

 Elinkeinojen kehittämishanke, jota usea 
 toimija toteuttaa yhdessä.

 Yhteistyö voi olla yritysten välistä 
 yhteistyötä, yritysten ja kehittäjätahojen 
 yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimus-
 organisaatioiden yhteistyötä.

 Voidaan kehittää esim. yritysten yhteisiä 
 tuotteita ja menetelmiä, tukea mikroyri-
 tysten matkailupalveluiden kehittämistä, 
 markkinointia ja myyntiä.

 Tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettä-
 vissä.

Koulutus- ja 
tiedonvälityshankkeet

 Koulutushankkeen kohderyhmänä voivat 
 olla esimerkiksi maaseudun yrittäjät ja 
 asukkaat, viljelijät tai metsänomista jat.

 Koulutuksen voi toteuttaa kurssina, verk-
 kokoulutuksena, työpajoina tai valmen-
 nuksena.

 Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta 
 tietoa ja nostetaan esiin maaseudun elin-
 voimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikutta-
 via asioita.

Teemahanke
Leader-ryhmän hanke, jossa 
usean toimijan pieniä toimenpiteitä 
ja investointeja voidaan toteuttaa.
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Ota yhteyttä ELY-keskukseen tai 
oman alueesi Leader-ryhmään. 
Saat apua ja ohjeistusta haku-
prosessin käynnistämiseen sekä 
sähköisen Hyrrä-palvelun käyttöön.


