Lapin E~~-k~s~ s

1 1. 02. 2015

Sopimus yhteensovituksesta
Lapin ELY- keskus ja Lapin Leader- ryhmät
4.2.2015

1

YHTEISTYÖSOPIMUS

04.02.2015

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteutetaan koko Manner-Suomen
alueella; lisäksi EL Y-keskusalueilla on laadittu alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja
Leader-ryhmien alueilla omat kehittämissuunnitelmat. Sekä alueellisten ohjelmien että Leader
ohjelmien on toteutettava osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Alueellisetja
paikalliset ohjelmat on laadittu yhteistyössä siten, että asiakas saa joustavasti parhaan mahdollisen
palvelun; näin väItetään päällekkäisiä kehittämistoimia ja saadaan alueen voimavarat käytettyä
tehokkaammin. Tämä edellyttää tiivistä yhteydenpitoa sekä yhteistä näkemystä Lapin
kehittämisestä. Lapin EL Y-keskus on käynyt keskusteluja kaikkien Leader-ryhmien kanssa ja
yhteisesti on sovittu seuraavaa:
Lapin ELY-keskuksen ja alueen Leader-ryhmien yhteistyö
Tuki-ja ma ksuhakem usten käsittely
Hankkeiden käsittelyssä noudatetaan kaikilta osin lakien ja asetusten, Maa-ja
metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston antamia määräyksiä ja ohjeita. Sekä Lapin ELY
keskus että Leader-ryhmät pyrkivät tarjoamaan mahdollisimman hyvää ja laadukasta palvelua
asiakkaille.
Tuen hakijoiden ohjaus ja tuen saajien laadukas palvelu hankkeen kaikissa vaiheissa on
ensiarvoisen tärkeää. Sekä ELY-keskus että Leader-ryhmät pyrkivät edistämään yhtenäisten
käytäntöjen noudattamista alueella. Tärkein periaate on, että asiakas saa kysymyksiinsä samanlaisen
vastauksen ja ongelmiinsa ohjausta —tuli se sitten ELY:ltä tai suoraan Leader-ryhmältä ja että ko.
tieto kulkee myös ohjaavien tahojen välillä.
Hankkeiden valinnassa tulee käyttää valintakriteereitä. Komission asetuksen mukaan Leader
ryhmän tulee varmistaa, että toimia valittaessa noudatetaan yhteisölähtöistä paikallista
kehittämisstrategiaa asetta maila toimet tärkeysjä rjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät
strategian tavoitteiden saavuttamista. Kaikkien hankkeiden tulee täyttää vähimmäisvaatimukset.
Ely- keskukset käyttävät valtakunnallisia valintaperusteita, jotka ohjaavat sekä kehittämis- että
yritystukien käyttöä. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden on oltava Manner-Suomen
maaseutuohjelman mukaisia.
ELY-keskus järjestää säännöllisesti yhteisiä ja kahdenkeskisiä tapaamisia toimintaryhmille.
Tavoitteena on järjestää vähintään kaksi kaikille yhteistä tapaamista vuosittain, joista toinen on ns.
strategiapäivä, jolloin päivitetään mm. linjaukset yritysrahoituksen osalta sekä sovitaan seuraavan
vuoden teemoista, lisäksi Leader- yhdyshenkilö osallistuu tarpeen mukaan Leader-ryhmien
hallitusten kokouksiin.
Lapin ELY-keskus ja Leader-ryhmät sopivat toimintatavoista, joilla hankkeet käsitellään
yhteensovittavasti ennen päätöksentekoprosessia: hankefoorumilla käsitellään Leader- ryhmien
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kehittämis-ja yrityshankkeet sekä tuodaan tiedoksi ELY- keskuksen suoraan rahoittamat
kehittämishankkeet.
Viestintä
Kukin toimija vastaa oman kehittämisohjelmansa viestinnästä itsenäisesti. Koko Lapin alueen
maaseutuohjelman viestintään toteutetaan Lapin ELY:n ja Leader-ryhmien yhteinen
tiedotushanke, jonka vuosittainen toimintasuunnitelma laaditaan ELY:n ja ryhmien kesken.
Hanketta hallinnoi yksi Leader- ryhmä ja rahoitukseen osallistuvat sekä Leader-ryhmät että ELY
keskus. Tavoitteena on rahoittaa tiedotusha nke koko ohjelmakauden tarpeisiin. Hankkeen
ohjausryhmään kuuluvat sekä ryhmien edustajat että Lapin ELY:n edustajat.
Kehittä m isha n kkeet ja yleishyödyl liset investointi hankkeet
Lapin ELY-keskus rahoittaa pääsääntöisesti laajoja, useita kuntia tai koko maakuntaa kattavia
kehittämishankkeita, ylimaakunnallisia hankkeita sekä yleishyödyllisiä, hakujen mukaisia
yleishyödyllisiä investointihankkeita.
Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti paikallisia kehittämishankkeita sekä kooltaan rajattuja
yleishyödyllisiä investointihankkeita. Lisäksi Leader-ryhmät voivat rahoittaa Leader-alueiden välisiä ja
kansainvälisiä paikallista kehittämistä edistäviä hankkeita. Lapin Leader-ryhmien tukemissa
hankkeissa korostuvat Leader- toiminnan periaatteet, jotka on määritelty Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmassa 2014- 2020.
Yritystuet
Yritystuen aluerajaus koskee muita kuin maataloustuotteiden jalostusta, markkinoille saattamista ja
kehittämistä. Maataloustuotteiden jalostusta ja kehittämistä voidaan tukea sekä maaseudulla että
kaupunkia lueilla: tukea voivat saada sekä maatilat että pk-yritykset. Maataloustuotteiden jalostus
rahoitetaan tältä osin pääsääntöisesti Lapin ELY-keskuksen kautta.
Ryhmistä vain Outokaira tuottamhan ryja Peräpohjolan Kehitys ry rajaavattukialuettaan yritystuen
osalta. Peräpohjolan Kehitys ry rajaa toimintansa ulkopuolelle Rovaniemen ja Kemin keskustaajamat
ja Outokaira tuottamhan ry Tornion keskustaajaman. Matkailukeskusten osalta ei ole
aluerajaustarvetta, vaan valintakriteerit ohjaavat rahoitusta niiden osalta.
Lapin ELY-keskus voi rahoittaa muita kuin Rovaniemen, Kemin ja Tornion keskustaajamiin ( pois
sisempi ja ulompi kaupunkialue sekä kaupungin kehysalue) kohdistuvia hankkeita.
Valintakriteeritja maaseudun yritysrahoituksen alueelliset linjaukset kirjataan erikseen ns.
linjausohje, jossa sovitaan sekä yleiset linjaukset että mahdolliset alueelliset erityislinjaukset;
Lapin ELY:n ja Leader-ryhmien yhteisessä strategiapäivässä loppuvuodesta käydään läpi
painotukset seuraavalle vuodelle ja tarvittaessa päivitetään ks. linjaussopimus. Tämä
2

3
huomioidaan myös asiakkaille annettavassa neuvonnassa tukimahdollisuuksista. Rahoitettavan
toiminnan tulee olla yhteneväinen Manner-Suomen maaseutuohjelmasta tuettavan
yritystoiminnan painopisteisiin ja tavoitteisiin.
Tuen myöntämisessä on kiinnitettävä huomioita siihen, että yritystuilla ei ole vääristäviä
vaikutuksia kilpailutilanteeseen. ELY-keskus ottaa kilpailutilanteen huomioon omissa
rahoituslinjauksissaan mm. siten, että toimialoja, missä perinteisesti vallitsee kovaa kilpailua,
rajataan pääsääntöisesti tuen ulkopuolelle investointi- ja perustamistukea myönnettäessä.

Linja usohje hanke- sekä yritystuen osalta
Yhteisen strategiapäivän linjausohjeessa sovitaan mm.
O
yritysrahoituksen vuosittaiset linjaukset (mm. tuen ulkopuolelle jäävät toimialat)
O
yleishyödyllisten investointien haut, teematja linjaukset ( mahdollinen enimmäistukimäärä,
min i m itu ki)
O
kehittämishankkeiden yhteen sovitettavat haut ( esim. luovat alat, hyvinvointi, palvelut)
O
menneen vuoden toimintojen itsearviointi

/
Peräpohjolan kehitys ry:n puolesta

Pohjoisimman Lapin ~ader ry:n puolesta

Outokaira Tuottamhan ry:n puolesta

~ puolesta

9..iir4OOr

~

Koilli~~~n Leader ry:n puolesta

L~pin ELY-keskuksen puolesta, ylijohtaja Pirkko Saarela

Lapin ELY-keskuksen puolesta, maaseutu-ja energiayksikön päällikkö Hannu Linjakumpu
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Liite 1
Lapin maaseudun kehittämissuunnitelman ja Leader-ryhmien
yhteensovitus ohjelma kaudella 2014—2020
Tämä liite päivitetään vuosittaisten strategiapäivien yhteydessä
1. Hankkeet
Leader- ryhmien rahoittamat hankkeet
O
O

O
O

O

O

tukevat paikallisten kehittä misstrategioiden toteutumista
hyödyttävät Leader-alueen kuntia ja kyliä, kansainvälisten hankkeiden osalta myös
ku mp panu usa 1 u etta
täyttävät kehittämishankkeiden/yleishyödyllisten investointihankkeiden valintakriteerit
yleishyödyllisten investointien osalta kylätalot ja vastaavat kylien kokoontumistiloihin
liittyvät hankkeet rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta
hankkeet edistävät paikallista kehittämistä myös kansainvälisillä ja alueiden välisillä
ha n kke i 1 la
enimmäistuki/hanke 180 000 (julkinen tuki) euroa

Lapin ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet
O
O
O

tukevat alueellisen kehittämisstrategian toteutumista
täyttävät alueohjelmassa esitetyt va lintakriteerit
ovat vaikutuksiltaan alueellisia ja alueiden välisiä hankkeita

2. Yritystuet
Leader-ryhmien rahoittamat yritystuet
O
O

O
O

O

O

O

tukevat Leader-ryhmien laatimia paikallisten kehittämisstrategioiden toteutumista
kohdistuvat pääsääntöisesti mikroyrityksiin
o alle 10 työntekijää
o liikevaihto/tase < 2 miljoonaa euroa
investointituki sekä aloittaville että jo toimiville yrityksille
investointituen enimmäismäärä on 180 000 euroa
(enintään 35 % hankkeen kustannusarviosta)
investointitukeen liittyvää toteutettavuustutkimusta
(enintään 50% tai 40 % tuella ensiasteen jalostuksen osalta)
aloittavan yrityksen perustamistuki rahoitetaan pääsääntöisesti Lapin ELY:n kautta
aluerajauksia yritystukien suhteen seuraavasti:
o Peräpohjolan kehitys ry: Rovaniemen ja Kemin keskustaajama (katso kartta)
o Outokaira tuottamhan ry: Tornion keskustaajama (katso kartta)

Lapin ELY-keskuksen rahoittamat yritystuet
Maataloustuotteiden ja lostus, ma rkkinoi lie saattaminen ja kehittäminen (ns. Investoinnit
fyysiseen omaisuuteen)
O

O

investointitukea voidaan myöntää maatiloille ja pk-yrityksille ja keskisuurille yrityksille sekä
kaupungeissa että maaseudulla
Tavoitteena on parantaa mm. luomu-ja lähiruokatuottajien kilpailukykyä ruokaketjussa

Tila-ja yritystoiminnan kehittäminen
O
O

O
O
O

O

rahoitusta kohdennetaan maatalouden ulkopuolisen yritystoimintaan maaseutualueilla
rahoitusta kohdennetaan pääasiassa maaseudun mikroyrityksiin, etusijalla aloittavat ja
kasvuhakuiset yritykset
hankkeen on täytettävä a lueohjelmassa esitetyt yritystuen valintakriteerit
rahoitusta kohdennetaan erityisesti Lappia laajemmille markkinoille pyrkiviin yrityksiin

Lapin ELY-keskus on pää rahoittaja maaseudun alkavien mikroyritysten perustamisavustuksen
osalta
Lapin ELY:n osalta rahoitus kohdentuu kaikkiin Lapin maaseutualueisiin poislukien Kemin,
Rovaniemen ja Tornion kaupunkialueet(sisempi ja ulompi kaupunkialue sekä kaupungin
kehysalue)

PPK TOIMIALUE KEMISSÄ

Asukkaita: 2124
Toimipaikkoja: 120

Merikemi

0

1

2

kilometriä

1: 80 000

14.2.2014

Peter Brusila
maankäyttösu unnittelija
Kemin kaupunki
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