Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä
Kantrin strategia 2014 – 2020
Kantrin toimialueen kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia,
Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.
Leader-rahoitusta voidaan myöntää alueella sekä mikroyrityksille
että yleishyödyllisille yhteisöille. Kysy lisätietoja ja neuvoja Kantrista!
Tuki yleishyödyllisiin hankkeisiin:
Hanke voi
• uudistaa elinkeinoja, kehittää kannattavuutta, lisätä osaamista tai vaikka
parantaa maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä. Tuki vähintään
5.000 €. Yksityinen rahoitus voi olla vastikkeetonta työtä ns. talkoita.
Hankkeita voi toteuttaa
• paikallisesti, alueellisesti, alueiden välillä tai kansainvälisesti.
Tukea voi hakea
• julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten järjestö, kyläyhdistys tai osuuskunta
Tukea saa muun muassa
• työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin,
toimistokuluihin, investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen tai vaikka
rakennus- ja kunnostuskustannuksiin. Hakijan normaalia toimintaa ei tueta.
Tuki yrityksille
Edellytyksiä:
• yrityksen tulee sijaita Kantrin rahoitusalueella, kts. kantriry.fi
• omaa edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo
ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä)
• omaa riittävän ammattitaidon.
Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä pelkästään paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei
yleensä voi myöntää tukea.
Perustamistuki
Perustamistuesta voi saada apua yrityksen alkutaipaleelle, kun yritystoimintaa käynnistetään. Tukea voi
saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan
neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin tai vaikka koemarkkinointiin. Myös toimiva yritys voi saada
perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa.
Investointituki
Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen
tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan tai aineettomiin investointeihin, kuten
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ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä
yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tuki Kantrin alueella 20 %, vähintään 2.000 €.
Yritysten yhteishankkeet
Yrittäjät voivat yhdessä ja yhteistyössä kehittäjäorganisaatioiden kanssa kehittää
omaansa tai toimialansa kannattavuutta. Yhteistyöhankkeessa voi esimerkiksi
muodostaa ketjuja tai klustereita, pilotoida tai kehittää mikroyritysten yhteistä
markkinointia.
Kantrin johtokunta päätti 17.6.2015 seuraavista rahoituslinjauksista:
hankkeen tuki korkeintaan 80.000 €
investoinnin tuki pääsääntöisesti 50 %
kehittämishankkeen tuki pääsääntöisesti 80 %

Tiivistelmä Kantrin strategiasta
Kantrin rahoittama kehittäminen ohjataan kolmen toimintalinjan mukaan (suunniteltu osuus
kokonaisrahoituksesta %):
1. Ympäristövastuinen asuminen
-

20 %

Tavoite: Kantrin alueen ympäristö voi aikaisempaa paremmin ja sen käyttö on kestävää. Alueella on
mahdollisuus monimuotoiseen asumiseen.
rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa tai vähentävät sen kuormitusta
esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää tietoisuuden lisäämistä
sekä ympäristöön, energiaan ja erityisesti vähähiiliseen talouteen liittyviä investointeja

2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso
-

-

3. Paikallinen yrittäjyys
-

45 %

Tavoite: Kantrin alueen yhteisöt ovat aikaisempaa yhteisöllisempiä ja ottavat toiminnassaan huomioon
myös erityisryhmät. Kansain- ja alueidenvälinen kanssakäyminen ja yhteistyö on vakiintunutta. Naiset ja
nuoret osallistuvat hankkeisiin aktiivisesti. Paikallinen kulttuuri on merkittävä osa alueen vetovoimaa.
rahoitetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
esimerkiksi yhteisön käytössä olevia tiloja tai uusia toimintamuotoja, nuoriin ja/tai muihin erityisryhmiin
kohdistuvia hankkeita, kulttuuria tai kansainvälistymistä

35 %

Tavoite: Paikallinen yrittäjyys, joka perustuu ympäristön ja yhteisön kannalta vastuulliseen toimintaan,
tarjoaa toimeentulon aikaisempaa useammalle.
rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää osaamista
erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös muita Kantrin tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia

Läpileikkaavina periaatteina ovat innovatiivisuus, mahdollistavuus ja kokeilevuus.
Vuodelle 2015 hankkeille on jaettavissa noin 1,15 M€ julkista rahoitusta. Hankkeiden valinta perustuu
valintakriteereiden käyttöön. Ne on julkistettu Kantrin nettisivuilla. Tukea voi hakea sähköisesti Hyrrä –
järjestelmässä. Lisätietoja Kari Kylkilahti tai Airi Paananen, www.kantriry.fi.
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