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U USI OHJELMAKAUSI KÄYNNISTYY
Maa– ja metsätalousministeriö hyväksyi 21.1.2015 virallises" Kantrin strategian ”Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä”.
Kantrin alustava rahoituskehys on 4,7 M€, joka on noin miljoona enemmän kuin kaudelle 2007—2013 alun perin
myönne#y määrä, mu#a toisaalta pari miljoonaa vähemmän kuin strategiassa tavoitel"in. Myönne#y rahoitus per
asukas on samaa luokkaa muiden eteläisen Suomen kaupunginläheisten ryhmien kanssa.
Val"oneuvosto pää$ 12.3.2015 kuluvan vuoden kehyksistä. Kantri saa tänä vuonna hankkeille jae#avaksi noin 1,15
M€. Maaseutuviraston mukaan hanke– ja yritystukien haku alkaisi huh"kuun loppupuolella, toivotaan parasta.
Rahoite#avien hankkeiden ja yritystukien pitää toteu#aa Kantrin ohjelmaa. Katso lisä"etoja Kantrin sivuilta.
Hankkeiden valinta perustuu Kantrin laa"miin julkisiin valintakriteereihin, kts. www.kantriry.ﬁ/hae-rahoitusta/
Kantri järjestää tai osallistuu "edotus"laisuuksiin eri puolella alue#aan. Kurussa ote$in jo varaslähtö helmikuussa,
maaliskuussa ollaan mm. Tampereella, Lempäälässä, Orivedellä ja Nokialla. Lisä"etoja 2. sivulla tai www.kantriry.ﬁ.
Kantrin Nuoriso-Leader

Kun"en rahoi#aman Nuoriso-Leaderin tavoi#eena on käynnistää nuorten ja/tai lasten
uu#a toimintaa sekä saada nuoret mukaan alueen kehi#ämiseen ja projekteihin. Tukea voi
hakea yhteisö, esimerkiksi yhdistys, tai ryhmä, jossa on vähintään kolme korkeintaan 25vuo"asta henkilöä. Tuen suuruus on 100 – 1.000 euroa/projek" ja ensimmäinen haku
toukokuun 2015 loppuun mennessä.
Haku ja lisä"etoja Kantrin toimistolta tai
www.kantriry.ﬁ/hae-rahoitusta/nuoriso-leader/.

MAASEUDUN TUKIEN SÄHKÖINEN HAKU—HYRRÄ
Maaseudun kehi#ämiseen lii#yvä paperityö helpo#uu, kun yhä useampien tukien haku muu#uu sähköiseksi. Mm.
maaseudun yritys- ja hanketuet voi hakea sähköises" Hyrrä-verkkopalvelun kau#a. Hakemuksen voi jä#ää mihin
vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Myös tarvi#avat lisä"edot ja maksuhakemukset voidaan toimi#aa verkon kau#a. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.
Näin hakemusprosessi etenee:
Perusta ensin Katso-tunniste osoi#eessa yritys.tunnistus.ﬁ. Katso-palvelussa organisaa"osi pääkäy#äjä antaa valtuudet täy#ää hakemusta ja allekirjoi#aa hakemukset sähköises" yrityksen tai yhdistyksen nimissä. Tämän jälkeen kirjaudut Hyrrään omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai HST-kor"lla. Kun kirjaudut Hyrrään, järjestelmä varmistaa automaa$ses" Katso-palvelusta, e#ä sinulla on valtuus toimia yrityksen tai yhdistyksen edustajana Hyrrässä.
Tämän jälkeen asioin" Hyrrässä voi alkaa. Täytä hakemus ja lähetä se sähköises" Hyrrässä. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua hakemuksen täy#ämisessä, tarvi#avien lii#eiden lisäämisessä ja lähe#ämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköises".
Saat ilmoituksen siitä, e#ä hakemuksesi on tullut vireille. Samalla
saat "edon hakemuksen käsi#elijästä ja arvion käsi#elyajasta. Jos
hakemusta tarvitsee täydentää, saat täydennyspyynnön. Saat
myös tukipäätöksen Hyrrän kau#a.
Kun olet aloi#anut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae
maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kau#a. Kun maksupäätös on tehty,
saat "edon siitä Hyrrään ja rahat tulevat "lille.

sivu 2

Tiedote 1 / 2015

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

HANKESUUNNITELMA
Nyt olisi korkea aika suunnitella hankkeita, tässä avuksi hankesuunnitelman
otsikot Mavin mukaan, lomake suomi.ﬁ:stä nro 3306B.
1. HAKIJA
Selvitys toiminnasta, organisaa"osta, amma$taidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta "lanteesta sekä hankkeen toteu#amiseen
käyte#ävistä resursseista
2. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA
Mihin ongelmaan tai tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
3. HANKKEEN TAVOITTEET
Mitä tavoi#eita hankkeella on? Miten tuloksia seurataan?
4. HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTEUTUSTAPA SEKÄ RISKIT TOTEUTUKSESSA
Konkree$set toimenpiteet tavoi#eiden saavu#amiseksi. Toteu#amiseen
osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja tarvi#avat sopimusjärjestelyt. Minkälaisia riskejä on ja miten niihin varaudutaan. Miten huomioidaan
kestävän kehityksen periaa#eet?
5. YHTEYS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAAN SEKÄ
ALUEELLISEEN OHJELMAAN TAI PAIKALLISEEN STRATEGIAAN. MITEN AIEMMAT HANKKEET ON HUOMIOITU
Miten hankkeella edistetään Manner-Suomen maaseudun kehi#ämisohjelman tavoi#eita? Miten hankkeessa on huomioitu aiemmin toteutetut muut
hankkeet?
6. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT SEKÄ AIKATAULU
Mikä on hankkeen pääasiallinen kohderyhmä? Miten kohderyhmä on vali#u
ja miten hankkeesta on "edote#u?
Muut tahot, joille hanke kohdistuu?
7. MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ TOIMINTAA JATKETAAN HANKKEEN
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN?
8. TIEDOTTAMINEN
Miten tuloksista "edotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen?
9. ALLEKIRJOITUS
Lisäksi tarvitaan joukko lii!eitä, kuten ennenkin. Kysy, niin neuvomme!
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Tiedotustilaisuudet
Leader-rahoituksesta:
Lempäälä
19.3.2015 klo 18:00
Ehtookodon takkahuone
Orivesi
23.3.2015 klo 17:00
Valtuustosali
Tampere
24.3.2015 klo 9:00 –11:00
UKK-ins"tuu$, ilmoi#autuminen: mervi.kui$@ely-keskus.ﬁ
Nokia
25.3.2015 klo 17:00
Valtuustosali
Tampere
14.4.2015 klo 15:00-16:30
Ahlman, Toimelan Sali
Hankeklinikka, varaa aika sähköpos"lla.
Lisä"etoja Kantrin toimistolta.

"-pe 8.30-11.00 ja 12.00-16.00

Etukäteen sopien meitä voi tavata myös muina aikoina.
Olemme yleensä tava#avissa!

Kantri ry:n toimistolle voi jä#ää hanke- ja
maksatushakemuksensa virka-ajan pui#eissa arkisin
klo 8.00-16.15. Hyrrään ne voi jä#ää 24 tun"a vuorokaudessa.
Jos toimiston henkilökunta ei ole paikalla voi pos"nsa jä#ää
Kantri ry:n oven pielessä olevaan pos"laa"kkoon.

