Kantrin Pieninvestoinnit-teemahanke
VALINTAKRITEERIT KANTRIN PIENINVESTOINNIT - TEEMAHANKKEESEEN
Kaikkia toimenpiteitä koskevat pakolliset kriteerit:
1. Tuen hakija on Kantri ry:n Leader-toiminta-alueella toimiva yleishyödyllinen, rekisteröity yhdistys tai
yhteisö. ( esm. kyläyhdistys, nuorisoseura , urheiluseura, osakaskunta tms.)
2. Rakentamisinvestointi johon haetaan tukea, kohdistuu hakijan omistamaan tai käytössä olevaan
yhteiseen kokoontumistilaan, -paikkaan tai sen ympäristöön ja tukee yhteisön toiminnollisuutta ja on
yleishyödyllinen ja hakijalla on jo tarvittavat viranomaisluvat.
3. Toimenpide koostuu rakentamisesta, korjaamisesta, kunnostamisesta, kone- ja laitehankinnoista tai
näiden yhdistelmästä. Toimenpide ei voi olla korvausinvestointi.
4. Hakemus on toimitettu Kantri ry:lle viimeistään hakuilmoituksessa mainittuna viimeisenä
hakuajankohtana ja sitä on täydennetty tarvittaessa ennen valinnan suorittamista.
5. Toimenpiteet kohdistuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteeseen
Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (7.) alatoimenpiteeseen 7.4 investoinnit
maaseutuväestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina ja
niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen ja laajentamiseen.
6. Tuettava toimenpide on Kantrin strategian” Vastuu yhteisöistä ja ympäristöstä” painopisteen1.
Ympäristövastuinen asuminen ja/tai painopisteen 2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso mukainen.
7. Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa toimenpide määrätyssä ajassa:
Toimenpiteiden toteuttajiksi hakevien on esitettävä selvitys rahoituksesta. Ennakkoa ei myönnetä.
8. Toimenpide on realistinen:
- Kohtuulliset kustannukset suhteessa toimenpiteeseen
- Toimenpide on mahdollista toteuttaa hankeajan puitteissa
- Hakijan raha-asiat ovat kunnossa (riittävä taloudellinen osaaminen toimenpiteen toteuttamiseen)
Pakolliset kriteerit täyttävät hankkeet laitetaan järjestykseen Kantrin valintakriteerien perusteella.
Kantrin strategia 2014 -2020 –valintakriteerit.
LEADER-periaatteiden mukaisuus

0 -1

Alueperusteisuus
Alhaalta-ylös –periaate
Paikallinen kumppanuus
Monialaisuus (sektoreiden välisyys)
Innovatiivisuus
Alueiden välinen ja/tai kansainvälinen yhteistyö
Verkostoituminen

Kantrin strategian läpileikkaavien periaatteiden mukaisuus

0-1

Innovatiivisuus
Mahdollistavuus
Kokeilevuus

Hankehakemuksen laatu ja idean toteutettavuus
Saatava vähintään yksi jokaisesta 1 -3
Kantrin strategian mukaisuus
Hankehakemuksen laatu
Idean toteutettavuus ja vaikuttavuus
Resurssien käytön tehokkuus
Maaseututyypin vaikutus

0 -3

Kantrin tavoitteiden mukaiset
TL 1

(yhteensä korkeintaan viisi pistettä)
Ympäristöä parantavat toimenpiteet

0–1

Vesienhoitotoimenpiteet
Ilmastonmuutosta estävät tai siihen sopeuttavat toimenpiteet
TL 2

Uudet yhteistoiminnan muodot
Yhteisölliset kokoontumistilat
Nuorten ja/tai lasten hankkeet
Alueiden välinen yhteistyö

Lisäpisteet, korkeintaan 3
Nuoret ja/tai lapset osallistuvat hankkeen toimintaan tai esimerkiksi perustaa yrityksen
Hankkeessa syntyy maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta
Hankkeessa syntyy kansainvälistä yhteistyötä
Hanke kohdistuu erityisryhmiin kuten ikääntyneisiin tai maahanmuuttajiin

YHTEENSÄ

0

Näin hakemus voi saada enintään 33 pistettä. Suurimman pistemäärän saaneet hankkeet rahoitetaan
käytössä olevan rahoituksen puitteissa. Kantri ry:n johtokunta tekee päätökset ja valitsee toimenpiteet
Kantrin Pieninvestoinnit - teemahankkeen toteutusvaiheeseen.

