Hakuohje:

Kantrin Pieninvestoinnit-teemahanke
Mikä se on?
Kantrin Pieninvestoinnit –teemahanke on Kantri ry:n Leader-kehyksestä rahoitettu hanke, johon
Kantri ry valitsee toimenpiteitä avoimen haun perusteella ennalta sovittuja valintaperusteita
käyttäen. Kantri ry siirtää Kantrin Pieninvestoinnit -teemahankkeelle myönnetyn tuen valituille
toimenpiteille sopimuksen mukaisesti. Kantri ry hoitaa teemahankkeen kaiken sähköisen
hankehallinnon Hyrrässä.
Miksi?
Teema –hankkeet ovat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uusi tukimuoto.
Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman
rahoitusta paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian
toteuttamista. Teemahankkeeseen kootaan pieniä hankkeita eli toimenpiteitä yhteen ja koko
hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader ryhmä.
Kuka voi hakea?
Toimenpiteiden toteuttajiksi voivat hakea Kantrin toiminta-alueen yleishyödylliset rekisteröidyt
yhdistykset ja yhteisöt.
Lisäksi hakijan pitää hallinnoida tavalla tai toisella yhteisön käytössä olevaa yhteistä aluetta, tilaa
tai rakennusta, jos investointi kohdistuu niihin.
Mitä tuetaan?
Tukea voi hakea toimenpiteille, jotka ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä. Yleishyödyllisyydellä
tarkoitetaan yhteisön kaikkien jäsenten käytettävissä olevaa tilaa tai rakennusta, jossa asukkaat
kokoontuvat tai harrastavat.
Hyväksyttävät kustannukset ovat suunnittelu, materiaalit, rakennus- ja asennustyö, koneet,
laitteet ja kalusteet sekä vastikkeettomat suoritukset. Toimenpiteistä pitää esittää suunnitelma ja
siihen perustuva kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma hakulomakkeella.
Toimenpiteet voivat sisältää esim.
harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä kone- ja laitehankintoja
yhteisessä käytössä olevien rakennusten pienimuotoisia kunnostustoimia
yhteisten tilojen kone ja laitehankintoja (energian säästö)
yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostustoimia (uimarannat, laiturit, reitit jne
yhteisessä käytössä olevien tai tulevien reittien tekemistä tai täydentämistä (laavut)
Miten paljon tukea voi saada:
Toimenpiteille myönnetään tukea 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Julkinen tuki on enintään

7500,00 euroa, joka sisältää EU:n, valtion ja kunnan osuuden. Yksityinen osuus on 50 % ja se voi
olla kokonaan vastikkeetonta työtä. Toimenpiteiden kustannusarvion alaraja on 1000 euroa ja
yläraja 15 000 euroa. Kustannusarvion pitää sisältää arvonlisävero.
Miten tukea haetaan?
Tukihakemus tehdään maaseutuviraston lomakkeella 3325B paperisena
Hakulomakkeen liitteeksi kaikkien hakijoiden tulee toimittaa:
 ajantasainen yhdistysrekisteriote
 yhdistyksen säännöt/ yhteisön säännöt
 pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta
tukihakemuksesta on päätetty
 selvitys taloudellisesta tilanteesta; tilinpäätösasiakirjat ja viimeisin tiliote
 lomake tavoitteista 3306Dind ja/tai 3306Lind täytettyinä
Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä:
 pääpiirustukset
 erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 rakennusseloste-lomake
 rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma
 jäljennökset viranomaisluvista (rakennuslupa, toimenpidelupa tms.)
 palovakuutustodistus (voidaan toimittaa 1. maksua haettaessa)
Mikäli toimenpiteen kohteena oleva alue tai rakennus sijaitsee vuokramaalla, on vuokraoikeuden
oltava voimassa viisi vuotta toimenpiteen päättymisen jälkeen.

Mihin hakemus lähetetään?
Yhteisön nimenkirjoittajien allekirjoittama hakemus liitteineen tuodaan Kantrin toimistoon tai
lähetetään osoitteeseen:
Kantri ry
PL 42
33820 Tampere.
Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.5.2016 klo 16:15. Myöhästyneitä hakemuksia ei
käsitellä.
Hakemusmateriaalista on toimitettava paperilla allekirjoitettavat versiot määräaikaan mennessä.
Kaikki materiaali on toimitettava myös sähköisesti pdf-muodossa Kantriin osoitteeseen:
info@kantriry

Kantrin Pieninvestoinnit –teemahankkeeseen hakevien toimenpiteiden käsittely Kantrissa
Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten esivalinta suoritetaan pakollisten kriteerien
perusteella. Mahdollisiin täydennyspyyntöihin on vastattava pikaisesti. Mikäli hakemus on
puutteellinen eikä pyydettyä täydennyksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä, hakemusta ei
voida puoltaa rahoitettavaksi teemahankkeesta.

Kantri ry:n johtokunta pisteyttää hakemukset Kantrin valintakriteereihin perustuen johtokunnan
kokouksessa ja valitsee rahoitettavat toimenpiteet. Hakijoille ilmoitetaan valinnoista kirjallisesti.
Kantri ry tallentaa rahoitettavaksi valitut toimenpidesuunnitelmat liitteineen Hyrrään Kantri
Pieninvestoinnit- teemahankkeen liitteiksi.
Virallisen (ELY) päätösvalmistelun aikana huhti-kesäkuussa 2016 Kantri ry ohjeistaa ja kouluttaa
valitut toimenpiteiden toteuttajat, tavoitteena onnistunut hanketoiminta. Tietoa annetaan
hankintojen kilpailutuksesta, kirjanpidosta, vastikkeettomista suorituksista ja raportointiin
liittyvien asioiden hoitamisesta. Hankkeeseen valittujen toimenpiteiden toteuttajat velvoitetaan
osallistumaan koulutukseen.
Kantri ry solmii virallisen päätöksen jälkeen Kantrin Pieninvestoinnit - teemahankkeeseen
valittujen toteuttajien kanssa kirjallisen sopimuksen toimenpiteiden toteuttamisesta ja
tuensiirrosta.
Hakemuksen mukaisia toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen Kantri ry:n päätöstä. Hakijat voivat
aloittaa hakemuksen mukaiset toimenpiteet omalla riskillä ennen virallisen hankepäätöksen
saamista, mutta Kantrin puollon jälkeen.
Toimenpiteiden toteutus voi alkaa Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen jälkeen. Toimenpiteiden
toteutuksesta vastaavat niiden hakijat tehtyjen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Kaikkien toimenpiteiden tuki haetaan maksuun yhdessä sovittujen määräaikojen mukaisesti.
Toimenpiteet tulee olla toteutettuna 30.11.2017 mennessä.
Kantri ry hakee ja siirtää Kantrin Pieninvestoinnit -teemahankkeelle myönnettyä tukea
toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten mukaan yhteisesti sovitun aikataulun mukaan,
viimeisen kerran koko hankkeen toteutuksen päätyttyä. Jokainen toimenpiteen toteuttaja vastaa
omalta osaltaan raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta liitteineen Kantri ry:n
myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.
Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Toimenpiteiden ei ole
mahdollista hakea ennakkoa. Tuki maksetaan hyväksyttäviä kustannuksia vastaan sen jälkeen, kun
Maaseutuvirasto on suorittanut tuen maksun Kantri ry:lle.

