PIENET YMPÄRISTÖINVESTOINNIT
-Teemahanke

HAKUAIKA 4.11.2021-31.1.2022 KLO 16.15
TOTEUTUSAIKA 1.12.2021-31.10.2022

HAKUOHJE
LEADER-RAHOITUSTA PIENIIN
YMPÄRISTÖINVESTOINTEIHIN
YHTEISENÄ HANKKEENA!
Kantrin Pienet ympäristöinvestoinnit-teemahanke
on Kantri ry:n Leader-kehyksestä rahoitettu
hanke, joka kokoaa 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 %.
Investoinnin
omarahoitusosuus
voi
olla
vastikkeetonta työtä (talkoo).

Hankkeen tavoitteena on 20 toimenpidettä, joilla
pyritään
ympäristön
tilan
parantamiseen
(monimuotoisuus,
arvokkaat
elinympäristöt,
haitalliset
vieraslajit)
tai
kuormituksen
vähentämiseen, kuten
ekologisesti kestävän kylätoiminnan
edistäminen
kylien tilojen monipuolistuminen ja
uudistaminen, energiatehokuuden
parantaminen (ilmalämpöpumput,
lisälämmöneristäminen ym.)
toiminnan uudistaminen kiertotaloutta
edistävillä tavoilla
Neuvonta toteutetaan Kantrin henkilökunnan
voimin. Ota rohkeasti yhteyttä jo ideavaiheessa!

Verkostoitumista
ja
kokemusten
vaihtoa
osallistuvien
yhdistysten
välillä
pyritään
edistämään järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.
Koulutustilaisuuksiin
pyritään
tarjoamaan
osallistumismahdollisuutta sellaisillekin kylien
yhdistyksille, jotka eivät osallistu tähän
teemahankkeeseen.
Yhdelle hakijalle annetaan tukea korkeintaan
kahden
(2)
toimenpiteen
suorittamiseen
kuitenkin niin, että hakijan ensimmäinen
toimenpide on ensisijainen.

Tukihakemus
tehdään
maaseutuviraston
lomakkeella
3325B
(Teemahankkeen
investointitoimenpiteen suunnitelma).

Hakulomakkeen liitteeksi kaikkien hakijoiden
tulee toimittaa:
ajantasainen yhdistysrekisteriote
yhdistyksen/yhteisön säännöt
pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta,
jossa
hankkeesta
ja
sitä
koskevasta
tukihakemuksesta on päätetty
selvitys
taloudellisesta
tilanteesta;
tilinpäätösasiakirjat ja viimeisin tiliote
tavoitteista lomakkeet 3306Dind ja 3306Lind
täytettyinä
Rakennushankkeiden ja muiden luvanvaraisten
toimenpiteiden
osalta
kysy
lisätietoja
tarvittavista liitteistä.
Mikäli toimenpiteen kohteena oleva alue tai
rakennus
sijaitsee
vuokramaalla,
on
vuokraoikeuden oltava voimassa viisi vuotta
toimenpiteen päättymisen jälkeen.

Yhdistyksen
virallisen
nimenkirjoitustavan
mukaisesti allekirjoitettu hakemus liitteineen
toimitetaan Kantrin toimistolle osoitteeseen:
KANTRI RY
KEISARINVIITTA 22 HUONEISTO 8
33960 PIRKKALA

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään
31.1.2022 klo 16.15. Myöhästyneitä hakemuksia
ei käsitellä.

Saapuneiden hakemusten esivalinta suoritetaan
pakollisten kriteerien perusteella. Mahdollisiin
täydennyspyyntöihin on hakijan vastattava
pikaisesti. Mikäli hakemus on puutteellinen eikä
pyydettyjä
täydennyksiä
ole
toimitettu
määräaikaan mennessä, hakemusta ei voida
puoltaa rahoitettavaksi teemahankkeesta.
Kantri ry:n johtokunta pisteyttää hakemukset
Kantrin
ja
hankkeen
valintakriteereihin
perustuen hakua seuraavassa johtokunnan
kokouksessa
ja
valitsee
rahoitettavat
toimenpiteet. Hakijoille ilmoitetaan valinnoista
kirjallisesti.

HUOM. Vireilletulon jälkeen toimenpiteen
toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä
1.12.2021 alkaen. Kantrin johtokunta käsittelee
hakemukset noin kaksi viikkoa hakuajan
päättymisen jälkeen helmikuussa 2022. Tämän
jälkeen johtokunnan puoltamat toimenpiteet
siirtyvät odottamaan Ely-keskuksen virallista
hankepäätöstä.

Kantri ry solmii Pienet ympäristöinvestoinnit –
teemahankkeeseen valittujen toteuttajien kanssa
kirjallisen
sopimuksen
toimenpiteen
toteuttamisesta ja tuensiirrosta.
Kantri siirtää toimenpiteille tuen sen jälkeen,
kun Ruokavirasto on suorittanut tuen maksun
Kantrille.
Tuki
maksetaan
toimenpiteiden
toteuttajille
jälkikäteen
toteutuneiden
ja
hyväksyttävien
kustannusten
mukaisesti
yhteisesti sovitun aikataulun mukaan, viimeisen
kerran toimenpiteiden toteutuksen päätyttyä.
Toimenpiteiden toteuttajien ei ole mahdollista
hakea ennakkoa. Hakijan on jo hakuvaiheessa
osoitettava, miten hän hoitaa rahoituksen
toteutusaikana.
Toimenpiteiden toteuttajat vastaavat omalta
osaltaan raportoinnista ja maksuhakemusten
toimittamisesta
liitteineen
Kantrille
myöhemmin
ilmoitettavaan
määräaikaan
mennessä.
Kantri ry tallentaa rahoitettavaksi valitut
toimenpidesuunnitelmat
liitteineen
Pienet
ympäristöinvestoinnit-teemahankkeen liitteiksi.

Toimenpiteiden
tulee
viimeistään 31.10.2022.

olla

toteutettuina

