JOULUKUU 2021

KANTRIN TIEDOTE
Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Kantrin ajankohtaisia ja ohjelmakauden
2023-2027 valmistelusta
Jätimme juuri 2. vaiheen hakemuksen Kalaleaderiksi eli kalatalouden
paikalliseksi

toimintaryhmäksi

yhdessä

maaseutu-Leader-ryhmien

Joutsenten Reitti, Aisapari, Aktiivinen Pohjois-Satakunta, Pirkan Helmi, PoKo,
Kuudestaan ja Linnaseutu. Kantri toimisi ryhmän hallinnoijana. Saimme jo
alustavan palautteen, kuulemme ensikertalaiseksi hyvin laadittu, mutta
pieniä stilisointeja ja selkeytyksiä toivottiin.
Myös maaaseutupuolen uuden ohjelmakauden valmistelu jatkuu ja lopullinen
2. vaiheen hakemus Leader- ryhmäksi pitänee jättää ensi kesäkuussa. Kevät
tulee olemaan tiukkaa rypistystä Kantrin strategian viimeistelyssä.
Uusi ohjelmakausi alkaa tällä tietoa ja toivottavasti vuoden 2023 alussa.
Siirtymäkaudellehan
yritystukiin.

saimme

varsin

mukavasti

rahaa

hankkeisiin

ja

Tutustu
Kalaleaderin
Kuha-Suomi
strategiaan
TÄSTÄ

Vuosi 2022 on rahoitukseltaan toiseksi suurin koko Kantrin toiminnan
aikana. Hakemuksia otetaan Hyrrässä ja paperillakin vastaa koko ajan ja
seuraavan

kerran

Kantrin

uusi

johtokunta

käsittelee

hakemuksia

helmikuussa. Erityisesti toivomme mikroyritysten hakemuksia ja Green
Dealin merkeissä ympäristöhankkeita.

Hyvää
joulua!

Nuoriso-Leader -tukea saamme taas vuonna 2022 jakaa, sitä on kyllä
todella toivottu! Rahaa on nyt varattu 20.000 €.
Jos yhdistyksenne voisi työllistää nuoren tai nuoria, tutustu seuraavan
sivun ilmoitukseen Nuoret töihin 2-teemahankkeesta. Ja jos pieni
investointi olisi ajankohtainen, tutustu Pienet ympäristöinvestoinnit –
teemahankkeeseen.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille rauhallista ja turvallista joulua!
t. Kari Kylkilahti, Kantrin toiminnanjohtaja

Kantrissa kansainvälinen syksy takana ja
katseet tulevassa keväässä
Älykkäät

kylät-teemainen

Smart

Villages

Leader

Network-hanke

käynnisti

Kreikan

Circle-hankkeeseen ehtii
vielä mukaan, jos haluatte
saada kylällenne oman
kiertotaloussuunnitelman!

opintoretkellään pitkään ”koronataolla” olleen kansainvälisen hanketoiminnan ja -yhteistyön.

Tulossa
Circle-hankkeen
opintoretki
Luxemburgiin
28.-30.3.2022

Lokakuussa Pirkanmaalle saapui kolmekymmentä kansainvälistä vierasta Ruotsista, Portugalista

Smart Village-hankkeen
opintoretki Latviaan
5.-8.4.2022

Lokakuun

alussa

Poroksen

saarella

tutustuttiin

älykkäisiin

ratkaisuihin

matkailussa,

verkostoiduttiin ja tuotiin kotiin monta kiinnostavaa ideaa, joilla kylämatkailuun saisi uusia
ulottuvuuksia kulttuurin, urheilun ja elämysten ympärille rakentaen.

ja Luxemburgista Green economy – multiple use of forest-hankkeen metsäseminaariin. Suomen
metsien

monipuolista

käyttöä

virkistyksestä

puurakentamiseen

ja

uusiin

biopohjaisiin

innovaatioihin esiteltiin ensimmäisenä seminaaripäivänä laajasti ja toisena päivänä suunnattiin
retkeilemään Parkanoon Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkanon vieraiksi. Opintomatka toimi
samalla hankkeen päätöstilaisuutena. Toivottavasti metsäisen aiheen parissa parissa päästään
jatkamaan myös tulevien hankkeiden merkeissä.
Lokakuun

lopussa

suunnattiin

Circle-hankkeessa

opintoretkelle

Ruotsiin

tutustumaan

skoonelaisiin kiertotalousesimerkkeihin. Monipuoliset retkikohteet tarjosivat hyviä ideoita mutta
ennen kaikkea matkalla luotiin hyviä verkostoja, jotka toivon mukaan vahvistuvat hankkeen
edetessä. Kiertotaloushanke Circlessä laaditaan myös kylille omia kiertotaloussuunnitelmia!
Muutama kylä on jo miettinyt tulevia askelmerkkejään ja samalla ilahtunut tunnistaessaan, kuinka
jo nykyisellään kylän arjessa monet asiat ovat vähähiilisiä ja kiertotaloutta tukevia.
Toivottavasti keväällä Euroopassa on kaikki hyvin ja hankkeissa voidaan suunnata taas
opintomatkoille. Circle-hankkeen seuraava kohde maaliskuussa 2022 on piskuinen Luxemburg,
jossa kiertotalouden ympärillä on paljon kiinnostavaa yritystoimintaa.

Huhtikuun alussa

Älykkäiden kylien merkeissä suunnataan Latviaan. Opintomatkoista tulossa tarkempaa
informaatiota vuodenvaihteen jälkeen!

Teemahankkeet
Nuoret töihin 2- ja Pienet
ympäristöinvestoinnit
teemahankkeisiin on haku auki
31.1.2022 saakka.
Toimenpiteiden toteutusaikaa on
31.10.2022 saakka.

Nuoriso-Leader
Rahoitusta nuorten omiin
projekteihin jälleen saatavilla 2022!

Nuoret töihin 2-hankkeen tavoitteena on
työllistää 25 nuorta Kantrin toimialueelta.
Kohderyhmänä ovat kaikki kylissä toimivat
yhteisöt. Tukiprosentti on kaikille 80 %.
Pienet ympäristöinvestoinnit-teemahanke
kokoaan yhteen Kantrin alueen pienet
investoinnit,
joilla
parannetaan
asukkaiden
mahdollisuuksia
ympäristöteemaiseen
paikalliseen
kehittämiseen. Teemahanke on suunnattu
pieniin
kehittämistoimenpiteisiin;
valittavien toimenpiteiden tuen alaraja on
500 euroa ja yläraja 10000 euroa.
Tukiprosentti on kaikille 50 %.

Lue lisää
teemahankkeista:
Nuoret töihin 2
Pienet
ympäristöinvestoinnit

Teemahankkeiden Teamsinfotilaisuudesta tietoa
seuraavalla sivulla!

Vuonna 2022 Nuoriso-Leaderilla on neljä
hakuaikaa:
helmikuun,
toukokuun,
elokuun
ja
marraskuun
loppuun
mennessä.
Kantrin alueen kuntien rahoittaman ja
Kantrin hallinnoiman Nuoriso-leaderin
tavoitteena on käynnistää nuorten ja/tai
lasten uutta toimintaa ja saada nuoret
mukaan
alueen
kehittämiseen
ja
projekteihin.
Tukea voidaan myöntää projektille, jossa
nuorten ja/tai lasten rooli on aktiivinen.
Tuen suuruus on 100 – 1000 €/projekti.
Tuki on 80% kokonaiskustannuksista.

Lue lisää
Nuoriso-Leaderin sivuilta!

Kysyttävää teemahankkeista?
Talven tärkeitä
päivämääriä:

Kantrin

Nuoret

töihin

2-

ja

Pienet

ympäristöinvestoinnit-teemahankkeista

Teemahankkeiden Teamsinfo 12.1.2022.

järjestetään

Teemahankkeiden hakuaika
päättyy 31.1.2022.

Linjoille ovat tervetulleita kysymään ja

yhteinen

Teams-info

keskiviikkona 12.1.2022 klo 17-18.

keskustelemaan matalalla kynnyksellä
kaikki teemahankehakuun osallistuvat,

Seurantatietojen palautus
viimeistään 31.1.2022.

joilla on kysyttävää hakemuksiin tai
toimenpiteisiin

liittyen.

Seuraava Kantrin
johtokunnan
kokous pidetään tiistaina
15.2.2022.

Ennakkoilmoittautumista

Kokouksessa käsiteltävien
sähköisesti jätettyjen
hakemusten tulee olla
valmiina 3.2.2022 ja
paperihakemusten
28.1.2022!

Oletko

ei

tarvita,

linjoille pääset liittymään tästä!

Seurantatietoja kaivataan jälleen!
toteuttanut

viime

vuonna

hanketta tai saanut rahoitusta yrityksesi
investointiin tai kehittämiseen? On aika
toimittaa seurantatiedot, eli raportoida
miten hankkeesi määrälliset tavoitteet
ovat toteutuneet. Ilmoita tiedot Hyrrässä
tai paperilomakkeella mikäli olet tehnyt
paperihakemuksen, 31.1.2022 mennessä

Pirkan Kylät tiedottaa!
Kylät, nyt täyttämään valtakunnallista kyläkyselyä!
Kyläkyselyyn pääset vastaamaan tästä.
Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 100€ lahjakortti!
Valtakunnallisella kyläkyselyllä kartoitetaan mm. sitä, kuinka paljon
vapaaehtoistoimijoita ja jäseniä on kyläyhdistyksissä, kylätoimikunnissa tai
muissa

vastaavalla

toimivissa

yhdistyksessä,

näiden

yhdistysten

toimintamuotoja, rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja.
Vastaajakylien tiedot yhdistämällä saadaan koottua maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti tärkeätä tietoa kylätoiminnan tilasta. Lue lisää kyselystä.

Kantri ry
Puheenjohtaja Hanna Manninen
Toiminnanjohtaja Kari Kylkilahti 040 707 1470
Hankeaktivaattori Joanna Järvinen 040 861 0470
Paikalliskehittäjä Heidi Hallongren 040 525 8836
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kantriry.fi

Keisarinviitta 22 huoneisto 8, 33960 Pirkkala
info(at)kantriry.fi, www.kantriry.fi
Postia Kantrille voi jättää toimistolle arkisin klo 8.00-16.00.
Mikäli emme ole paikalla, jätäthän postisi pihalla olevaan
postilaatikkoon. Hakemusten jättäminen ja muu asiointi
Hyrrässä 24h/vrk.

