HAKUOHJE
SILMU ry:n teemahanke Saaristo
Kehittämisyhdistys SILMU ry avaa teemahaun 1.1.2019 ensisijaisesti SAARISTON PIENILLE INVESTOINNEILLE. Haku
päättyy 31.3.2019. Toimenpiteet voivat sisältää kylän asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja
laitehankintoja, ympäristön kunnostustoimenpiteitä, pieniä korjaustöitä tai pienien rakennelmien rakentamista,
sellaisia jotka eivät tarvitse viranomaislupia (tai rakennuslupa on jo olemassa).
Tukea voivat hakea rekisteröidyt toimijat (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) yleishyödyllisiin
toimenpiteisiin. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan yhteisön yhteiskäytössä olevaa aluetta, rakennusta tai rakennelmaa,
jossa asukkaat kokoontuvat ja harrastavat sekä välineistöä joiden käyttöikä on vähintään viisi vuotta ja jota
käytetään yhdessä harrastamiseen.
Mikä on teemahanke?
Teemahanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu
helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusmahdollisuuksia paikallisessa kehittämisessä
ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita
yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä. Teemahanke voi koostua joko investoinneista tai
kehittämistoimenpiteistä.
Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla rahoitettavia toimenpiteitä. Toimenpiteillä on ennalta rajattu
toteutusaika. Toimenpiteiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan
hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.
Alkuvuoden 2019 aikana SILMU ry tiedottaa teemahausta ja auttaa hakijoita hakemuksen valmistelussa.
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Leader-rahoituksen hyödyntäminen pienissä hankkeissa vähäisemmällä
vaivalla. Tukea voidaan hyödyntää esim. yhteisöjen toiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä asukkaiden
aktiivisuuden ja elinolojen parantamiseen. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on lasten ja nuorten aktiivisuutta ja
viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet.
Paikallistasolla hankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa
asumisviihtyvyyttä sekä tehostaa yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä. Investointien tuella
lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta.
Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä
 harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyvät kone-, laite- ja välinehankinnat
 asukkaiden yhteisessä käytössä olevien rakennusten pienimuotoiset kunnostustoimet tai laitehankinnat
(esim. jätevesi- ja lämmitysjärjestelmät)
 asukkaiden yhteisessä käytössä olevien tilojen laitehankinnat (videotykki, kodinkoneet)
 asukkaiden yhteisessä käytössä olevien alueiden pienimuotoiset kunnostustoimet (esim. uimarannat,
leikkipaikat, parkour- tai skeittipaikat, ulkoilureitit jne.)
 energiatehokkuutta parantavat kone- ja laitehankinnat (esim. ilmalämpöpumput)
 yhteisöjen toimintaa helpottavat ja monipuolistavat kone- ja laitehankinnat

Tukea ei myönnetä:
 atk-laitteiden hankintaan (liitännäiset mahdollisia, esim. videotykki)
 korvausinvestointeja: laite korvattaisiin vastaavalla uudella
 luvanvaraisia toimenpiteitä (esim. rakennusinvestointeja, joilla ei ole vielä viranomaislupaa)
 toteutusajaltaan epärealistisia investointeja (ei ehditä toteuttaa hankkeen aikana)
 rajattua käyttäjäryhmää hyödyttäviä investointeja
Hyväksyttävät kustannukset perustuvat maaseudun hanketuesta asetettuihin lakeihin (28/2014) ja muihin
säädöksiin. Teemahankkeen investointitoimenpiteiden hyväksyttäviä kustannuksia ovat esimerkiksi:
 rakennustarvikkeet
 rakentamiseen tarvittavien koneiden ja kaluston vuokraus
 ostopalvelut (esimerkiksi sähköasentaja)
 kone-, laite- ja välinehankinnat
 kirjanpitokustannukset hankkeen osalta
 talkootyö ja siihen liittyvät kulut
Tuen hakeminen toimenpiteelle
Toimenpiteen kokonaiskustannusarvio voi vähimmillään olla 500 euroa ja enimmillään 15 625 €. SILMU ry:n tuki
toimenpiteille on 40 %. Yksityinen rahoitus voi koostua kokonaan vastikkeettomasta työstä (talkootyöt).
Hakemus toimitetaan paperilomakkeella 3325B tarvittavine liitteineen SILMU ry:n toimistolle (Kehittämisyhdistys
SILMU ry, Teemahaku, Veckjärventie 1, 06150 Porvoo). Teemahankkeen alahankehakemuksia ei siis tehdä Hyrräverkkopalvelussa!
Lomakkeet löydät SILMU ry:n kotisivuilta > silmu.info > teemahanke saaristo
Lomake 3325B PDF >>
Lomake 3325B Excel >>
Hakulomakkeen liitteeksi kaikilta hakijoilta:
 selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat viimeisestä tilinpäätöksestä
 päätös (pöytäkirjaote) että yhdistys on päättänyt hakea tukea kyseiseen toimenpiteeseen SILMU ry:ltä
Lisäksi tarvittaessa:
 selvitys hintatasosta, kun hankinnan kustannukset ovat yli 2 500 euroa
 kustannusarvio
 hankesuunnitelma
 selvitys ALV-velvollisuudesta
 suunnitelma välirahoituksen järjestämisestä ja likviditeettisuunnitelma
 arvio talkootyön määrästä hankkeen aikana, lomakkeella 3306F
 Leader-hankkeen tavoitteet ja tulokset, lomakkeella 3306Lind
 kehittämishankkeen tavoitteet ja tulokset, lomakkeella 3306Dind
Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä, tarvittaessa liitteeksi:
 pääpiirustukset
 erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 rakennusselostus
 rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai – laskelma
 viranomaislupa
 palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös 1. maksuhakemuksen yhteydessä)
 mikäli toimenpiteen kohteena oleva alue tai rakennus sijaitsee vuokramaalla, on vuokraoikeuden oltava
voimassa vähintään 10 vuotta ja vuokraoikeus on kirjattava Maanmittauslaitoksella. Vuokraoikeuden
kirjaaminen tulee tarvittaessa saattaa vireille heti, jotta päätös siitä saadaan hankehakemuksen liitteeksi
(ehdoton edellytys)

Tukihakemus liitteineen toimitetaan paperisena ja asianmukaisesti allekirjoitettuna (allekirjoitusoikeuden omaavat
henkilöt) määräaikaan mennessä (31.3.2019) SILMU ry:n konttorille (Kehittämisyhdistys SILMU ry, Teemahaku,
Veckjärventie 1, 06150 Porvoo). Materiaali on toimitettava lisäksi samanaikaisesti sähköisesti pdf-muodossa
osoitteeseen silmu(at)silmu.info.
Hakuprosessin kulku ja hakemusten käsittely
1. Haku avataan 1.1.2019. Hakuprosessin alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Leader-toimistoon, josta saa
henkilökohtaista neuvontaa rahoituksen hakemiseen
2. Yhdistys (toimenpiteen toteuttaja) tekee päätöksen rahoituksen hakemisesta toimenpiteen (esim.
maitolaiturin kunnostus) toteutukseen. Yhdistyksessä kirjoitetaan tarvittaessa erillinen hankesuunnitelma,
selvitetään toimenpiteen kustannukset ja täytetään hakemuslomake ja hankitaan muut tarvittavat liitteet
(katso yllä)
3. Yhdistys toimittaa hakemuksen ja siihen tarvittavat liitteet SILMU ry:lle 31.3.2019. mennessä. Hakemus
kannattaa kuitenkin jättää aikaisemmin. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä
4. SILMU ry:n henkilökunta tarkistaa kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tukihakemukset ja pyytää
tarvittaessa lisäselvityksiä
5. Mahdollisiin täydennyspyyntöihin on vastattava annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli hakemus jää
puutteelliseksi eikä pyydettyjä täydennyksiä ole toimitettu, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi
6. SILMU ry:n hallitus käsittelee hakemukset ja päättää teemahankkeesta rahoitettavat toimenpiteet
kokouksessaan huhtikuussa 2019. Rahoitettavien toimenpiteiden on noudatettava SILMUSTA KASVUA –
TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 -strategiaa ja niiden on täytettävä valintakriteerit (löytyvät alempana)
7. Kaikkien teemahankkeesta rahoitettavaksi puollettujen toimenpiteiden toteuttajien kanssa tehdään
sopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä SILMU ry:ltä toimenpidettä toteuttavalle taholle sekä sovitaan
työn- ja vastuunjaosta. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten
täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen
8. Hakemus (kaikkine alatoimenpiteineen) lähetetään SILMU ry:stä Uudenmaan ELY-keskukseen
laillisuustarkastusta varten kun kaikki sopimukset on allekirjoitettu
9. Teemahankkeen virallisen rahoituspäätöksen antaa Uudenmaan ELY-keskus
10. Toimenpiteitä voi lähteä toteuttamaan omalla riskillään kun sopimus on allekirjoitettu. Toimenpiteiden
toteutuksesta vastaavat toimenpiteiden hakijat (toimenpiteet tulee toteuttaa tehtyjen suunnitelmien ja
sopimusten mukaisesti)
11. SILMU ry järjestää teemahankkeen toimenpiteiden toteuttajille koulutusta hankkeen toteuttamiseen ja
hallintoon liittyen keväällä -alkukesällä 2019. Toimijat, joiden toimenpiteille on myönnetty rahoitusta
teemahankkeesta, velvoitetaan osallistumaan koulutukseen
12. Tuki maksetaan jälkikäteen toimenpiteen toteutuksesta syntyneiden tukikelpoisten kustannusten
perusteella. Toimenpiteiden toteuttaja vastaa maksuhakemusten laatimisesta. Maksuun voi hakea
kustannuksia jotka ovat hyväksytyn suunnitelman ja kustannusarvion mukaisia. Ajankohdat jolloin
maksuhakemuksia voi tehdä, ilmoitetaan koulutuksen yhteydessä. Tukea ei ole mahdollista hakea ennakkona
13. SILMU ry kokoaa kaikkien rahoitettujen toimenpiteiden maksuhakemukset yhdeksi hakemukseksi ja
toimittaa sen Uudenmaan ELY-keskukseen joka tarkistaa sen. Kun tuki on maksettu SILMU ry:lle, maksaa
SILMU ry toimenpiteiden toteuttajille heille kuuluvan osuuden siitä
14. Toimenpiteiden toteuttaja vastaa toimenpiteiden raportoinnista oman toimenpiteen osalta
15. Kaikki toimenpiteet tulee olla toteutettuna (myös kulut maksettuna) 31.12.2020 mennessä

Toimenpiteiden valintakriteerit
Pakolliset kriteerit
Jokaisen toimenpiteen on täytettävä kaikki neljä kriteeriä:
 toimenpide toteuttaa SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 -strategiaa
 toimenpiteestä saatu hyöty kohdistuu toiminta-alueelle
 hakijalla on realistiset mahdollisuudet hankkeen toteuttamiselle
 toimenpide ei ole hakijan normaalia toimintaa
Hanketukien kriteerit
Pakollisten kriteereiden lisäksi vähintään kaksi hanketukien kriteereistä tulee täyttyä:
 tarve on paikallinen
 hankkeen toiminta on kaikille avointa
 toimenpide edistää verkostoitumista
 toimenpide on kestävän kehityksen mukaista
 toimenpide luo työmahdollisuuksia
 toimenpiteen jatkuvuus hankkeen jälkeen
 toimenpide osallistaa nuoria
 toimenpide edistää saariston elinvoimaisuutta
 toimenpide parantaa ympäristön tilaa
 toimenpide edistää aluekehitystä
Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia on jätetty enemmän kuin teemahankkeessa on tukea myönnettävänä, niin
hallitus päättää mitkä toimenpiteet rahoitetaan ja onko tarvetta tarkistaa toimenpiteiden kustannusarvioita tai
toimenpiteille myönnettävää tukiprosenttia. Ensisijaisesti rahoitetaan saaristoon liittyvät ja kustannusarvioltaan alle
15 625 €:n toimenpiteet.

