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Rauhallista Joulua ja
Onnea vuodelle 2019
Kantri ry

Nykyisen ohjelmakauden toteutus jatkuu vuonna 2019 hyvin raiteillaan, Leader-rahoitusta voi edelleen
hakea jatkuvasti, Hyrrä on auki vaikka jouluna, ja Nuoriso-Leaderia voi myös hakea vanhaan tapaan neljä
kertaa vuodessa. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä varmuutta seuraavan (2021-7) ohjelmakauden, tai nyt
pitäisi kai sanoa rahoituskauden, valmistelun aikataulusta. Moni muukin EU-asia on vielä ratkaisematta,
mutta on hyvinkin mahdollista, että ainakin uuden paikallisen strategian luonnos pitää tehdä nopealla
aikataululla alkuvuonna. Jos näin on, palaamme asiaan alueen tarpeiden ja toiveiden selvittämisen
puitteissa.
Kantrin vuodelle 2019 kohdistettu rahoituskehys on ennakkotietojen mukaan jonkin verran kuluvaa vuotta
suurempi, ja rahaa on vielä melko hyvin jäljellä. Ottakaa yhteyttä, niin autamme eteenpäin, vaikka sitä
onkin etukäteen puollettu. Hakemuksia otetaan koko ajan vastaan ja vireillä olevia voivat hakijat omalla
riskillä toteuttaa.
Kantrin johtokunta päätti 4.12.2018 seuraavista rahoituslinjauksista:
• hankkeen tuki korkeintaan 50.000 €
• yleishyödyllisen hankkeen tuki pääsääntöisesti kehittäminen 80 % ja investointi 50 %.
t. Kantrin väki

Liity Kantrin jäseneksi:
www.kantriry.fi/yhdistys
/liity-jaseneksi/

Nuoriso-Leader
Kantrin johtokunta valitsi rahoitettavia
Nuoriso-Leader -hankkeita joulukuun
kokouksessa. Viisi hakijaa sai myönteisen
avustuspäätöksen. Rahoitusta saivat Tee
Teatteri, Hit Ky/Kölvin monikulttuurinen
nuorisotyö, Vesilahden yläasteen oppilaskunta,
Taistelijan talo-palveluyhdistys, Kurjen
ekokyläyhdistys ja Teiskon mopotalli. Tukea
myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 19.970 €.

Leader Pirkanmaa –
viestinnän kehittämishanke
Viestinnän kehittämishanketta on toteutettu nyt
melkein 6 kuukautta. Sinä aikana on tehty videoita ja
otettu somea haltuun: on perustettu Leader
Pirkanmaa –youtube kanava, tehty Spotify-soittolista,
luotu taulu Pinterestiin, tehty Instagram stories tarinoita ja aktivoitu Twitter-tiliä.
Some-kanavien sisällöillä tuodaan esille Leadertoiminnan vaikuttavuutta, tiedotetaan ja annetaan
ideoita Pirkanmaan alueen kaikille maaseudun
toimijoille.
Pirkanmaan ryhmien edustajista kootun
viestintätiimin kesken on ideoitu tulevaa ja kehitetty
toimintaa omassa Facebook-ryhmässä ja
muutamassa tapaamisessa. Hankkeessa tullaankin
kehittämään lisää yhteistoiminnallisia alustoja.
Yhteisöllistä kehittämistyötä voi tehdä etänä, ajasta ja
paikasta riippumatta.

Nuoriso-Leaderiä voi hakea myös pakolaisia,
siirtolaisia tai turvapaikanhakijoita koskeviin
hankkeisiin ilman ikärajaa.
Seuraava haku päättyy 28.2.2019.

Keväälle 2019 on suunnitteilla koulutuskiertue
Pirkanmaalla Suomen Älykkäin kylä -kisaaja kylissä.
Teemoina esimerkiksi visuaalinen viestintä
sosiaalisessa mediassa, mobiilivideon tekoa,
yhteisöllisyyden kehittämistä palvelumuotoilun
avulla, pilvipalvelut jne. Myös hankekohteiden
videointi jatkuu.
Seuraa somessa:
#leaderpirkanmaa
@LeaderPirkanmaa
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