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Teemahanke on kevyempi vaihtoehto perinteiselle

yleishyödylliselle hankkeelle. Teemahankkeessa

kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana

ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä. Teemahanke on

Leader-ryhmän oma sateenvarjohanke, joka sisältää

teemahankesuunnitelman mukaisia alatoimenpiteitä,

joita kutsumme alahankkeiksi. Teemahankkeen

alatoimenpiteet mahdollistavat rekisteröityjen

seurojen ja yhdistysten pienet yleishyödylliset

investointi- tai kehittämishankkeet. Alahankkeet

voivat sisältää kone-, laite– tai kalustohankintoja tai

rakentamista. Teemahankkeen avulla voidaan

toteuttaa hankkeita, jotka eivät olisi tukikelpoisia

pienen kustannusarvion vuoksi.

MIKÄ ON TEEMAHANKE?

-teemahanke

KUKA VOI HAKEA?

Hanke on tarkoitettu Päijänne-Leader ry:n 

toiminta-alueella (Asikkala, Hartola, Heinola, 

Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä) toimiville

yleishyödyllisille yhdistyksille. 

Tuettavan kohteen tulee sijaita Päijänne-Leader 

ry:n toiminta-alueella. 

Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke. 

Yhdistysten pienet investoinnit - teemahankkeen

avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja

laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennel-

mien rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai

rakennelmien hankkimista. 

Tuettava hankinta voi olla:

- kone- tai laitehankinta 

(esim. ilmalämpöpumppu, av-laitteisto)

- kalustehankinta 

(esim. tuolit, pöydät, harrastusvälineistö)

- valmiin rakennelman hankkiminen (laavu, huussi)

- rakennelman rakentaminen (skeittiparkki)

MIHIN RAHAA VOI SAADA JA KUINKA PALJON?

Teemahankkeella voidaan toteuttaa

toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 

700 – 7000€ ja tukiprosentti on 70 %. 

Omarahoitusosuudeksi ei hyväksytä vastikkeetonta

työtä eli omarahoitusosuuden tulee olla hakijan

omaa rahaa. Teemahankkeessa toteutettavat

alahankkeet valitaan ennalta sovittujen

valintakriteerien perusteella. 

Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, 

joilla luodaan uutta toimintaa alueelle.

TEEMAHANKE PÄHKINÄNKUORESSA

Hakuaika 9.9.- 31.10.2019

Mahdollista yleishyödyllisille yhdistyksille

Tuettavan kohteen tulee sijaita 

Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueella

Hakulomakkeen lomakekoodi on 3325B

Toimenpiteiden kustannusarviot 700 – 7000€ 

Tukiprosentti on 70 %.

30% omaa rahaa

LISÄTIETOJA:

www.paijanne-leader.fi/rahoitus/teemahanke

Alatoimenpiteiden sisältö on määritelty

teemahankkeen hankesuunnitelmassa ja toinen

teemahankkeemme keskittyy nimenomaan

yhdistysten pieniin investointeihin. 

Hankkeen avulla rahoitetaan yhdistysten pieniä

kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä

rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuk-

sia tai rakennelmien hankkimista. 



Haku teemahankkeessa tapahtuu paperilomakkeilla.

Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä. 

Hakulomakkeen lomakekoodi on 3325B ja nimi

"Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma".

Lomake ja täyttöohje löytyvät suomi.fi – palvelusta sekä

Päijänne-Leader ry:n internetsivuilta. 

Hakuaika alahankkeeksi on 9.9.- 31.10.2019. 

Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 31.10.2019

klo 16.00 mennessä Päijänne-Leader ry:n toimistoon

osoitteessa Kustaankuja 2, 17200 Vääksy.

MITEN JA MILLOIN ALAHANKKEEKSI HAETAAN?

RAHOITETTAVIEN HANKKEIDEN VALINTA

Päijänne-Leader ry:n hallitus valitsee rahoitettavat

toimenpiteet ohjelman mukaisten valintakriteerien

perusteella. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää

täydennyksiä. Lopullisen päätöksen hankkeista

tekee Hämeen Ely-keskus.

HANKKEIDEN TOTEUTUSAIKA JA TUEN MAKSU

Valittujen hankkeiden toteutus voi alkaa, kun Ely-

keskus on tehnyt virallisen päätöksen ja ne tulee

valmistua vuoden 2021 elokuun loppuun mennessä.

Tuen maksua voi hakea, kun hanke on valmis, siihen

liittyvät laskut maksettu ja kulut merkitty hakijan

kirjanpitoon.

LISÄTIETOJA:

Anu Taipale

040 764 2462

anu.taipale@paijanne-leader.fi

 

Virpi Kallioinen

044 770 0174

virpi.kallioinen@paijanne-leader.fi

 

Päijänne-Leader ry

Kustaankuja 2

17200 VääksyHankehakemus ja -suunnitelma tulee olla hakijan

nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu. Pyydettäessä

hakemuksia tulee täydentää annetussa määräajassa.

Teemahankkeesta pidetään kunnittain infotilaisuudet

syksyn aikana. Ajat ja paikat löydät nettisivuilta www.paijanne-

leader.fi tai Päijänne-Leader ry:n facebook-sivuilta.

Infotilaisuuksista ilmoitetaan myös paikallislehdissä.

Päijänne-Leader ry
 

www.paijanne-leader.fi

Projektin hyödyn tulee kohdistua

Päijänne-Leader ry:n

toiminta-alueelle:

Asikkala, Hartola, Heinola,

Padasjoki, Pertunmaa, Sysmä.

selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirja

selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta eli yhdistysrekisteriote

yhteisön säännöt

yhdistyksen päätös hankkeen hakemisesta, pk-ote

eritelty kustannusarvio sekä tarvittaessa siihen liittyvät tarjoukset

mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva kustannusarvio

mahdollisesti tarvittava rakennuslupa tai toimenpidelupa

mahdollisesti tarvittava maanomistajan lupa, mikäli rakentaminen ei tapahdu hakijan hallinnoimalle alueelle

TARVITTAVAT LIITTEET:


