Näin haet rahoitusta
• Ota yhteyttä oman alueesi
Leader-ryhmään ja esitä ideasi/
kehitystarpeesi.
• Saat apua idean kehittelyyn,
hankesuunnitelman ja budjetin
laadintaan sekä listan tarvittavista
liitteistä.
• Hakemus naputellaan sähköiseen
Hyrrä-palveluun. Siitäkään ei
tarvitse selviytyä yksin.
• Hanketta voi alkaa toteuttaa, kun
siitä on tullut vireilletuloilmoitus ja
hankkeen toteutusaika on alkanut.
• Hakemuksesi käsittelee Leaderryhmän hallitus ja virallisen päätöksen
tekee ELY-keskus. Sen saatuasi
tutustu siihen huolellisesti ja
toteuta hanketta suunnitelman
mukaisesti.

Ota yhteyttä oman alueesi
Leader-ryhmään:

Karhuseutu
SASTAMALA
044 254 6694
joutsentenreitti.fi

PORI
050 522 6022
karhuseutu.fi

KANKAANPÄÄ
050 589 6269
aktiivinen.fi

KAUTTUA
044 534 2990
pyhajarviseutu.fi

Yhteistyössä:
LAITILA
044 034 4345
ravakka.fi

Kihniö

Karvia
Honkajoki

Merikarvia
Siikainen

Karhuseutu

Parkano

Kankaanpää

Pomarkku

Leader Karhuseutu
myönsi investointitukea Annan gluteenittomat leivonnaiset -yritykselle
gluteenittoman
keittiön rakentamiseksi Nakkilaan.
Anna Nieminen
toteutti samalla
pitkäaikaisen unelmansa yrittäjyydestä
kotioloissa.

Jämijärvi

Ikaalinen

Hämeenkyrö
Pori

Ulvila

Sastamala
Luvia Nakkila
Harjavalta
Kokemäki
Eurajoki
Huittinen
Eura
Rauma
Punkalaidun
Köyliö
Pyhäranta

Säkylä

Laitila
Uusikaupunki
Mynämäki
Vehmaa

Punkalaitumelainen T:mi Laura Jonkka peruskorjasi tuotanto- ja toimitilat maatilan vanhaan pytinkirakennukseen
brodeerauspalvelua varten. Avustusta myönsi Leader Joutsenten reitti. Maatilan emäntä on muutamassa vuodessa
kehittänyt brodeerauksesta merkittävän sivuelinkeinon.

Apunasi myös ELY-keskuksen ja ProAgrian asiantuntijat
www.ely-keskus.fi/satakunta, puh. 0295 022 000 ja
lansi-suomi.proagria.fi, puh. 020 747 2550

Leader-rahoitusta
yritystoimintaan

Kuva Esa Urhonen

Yritystuen
yleiset ehdot

“Tuki ei saa vääristää
kilpailua.”

Tukea voi hakea

• vähintään 18-vuotias
• osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö,
osuuskunta ja luonnollinen henkilö
• mikroyritys, pieni ja keskisuuri yritys sekä maatila

Tuettava yritys

• sijaitsee maaseudulla
(pl. Porin ja Rauman ydinkeskustat)
• omaa edellytykset jatkuvaan
kannattavaan toimintaan
• antaa pääasiallisen toimeentulon
ainakin yhdelle henkilölle

Hämeenkyröläinen Yrjölän maatila lähti jatkojalostukseen ja kasvatti suoramyyntitilan tuotevalikoimaa hilloilla,
mehuilla, sorbeteilla, säilykkeillä, pakasteilla ja kuivatuilla
tuotteilla. Leader Joutsenten reitin osarahoittama hanke
koostui laiteinvestoinneista ja opintomatkoista. Isännän
mopo keuli menestyksekkäästi!

Timo Kuuskerin kalastustukikohta Skaddi sijaitsee
Merikarvian Ouran saaristossa.
Taannoin Kuuskeri sai Leader
Pohjois-Satakunnalta avustusta
kalastusmatkailun kasvattamiseen ja kehittämiseen. Varsin
tuloksekkaasti, sillä asiakkaita
saapuu nykyään Australiaa,
Kiinaa ja Japania myöden.
Oppaalla on vahva asiantuntemus – ammattikalastusta
jo vuodesta 1980 ja kalastusmatkailu starttasi muutamaa
vuotta myöhemmin.

Maaseudun
yritystukimuodot
Investointituki
• aloittaville ja laajentaville yrityksille
• mm. tuotantotilojen hankkimiseen
tai rakentamiseen ja uusien koneiden
tai laitteiden hankintaan
• tukitaso 20–35 %

Investoinnin
toteutettavuustutkimus
• investoinnin edellytysten ja
toteuttamisen selvittämiseen,
asiantuntijapalvelujen hankintaan
• tukitaso max 50 %

Ei sitä tiedä, mistä tulee hitti ellei kokeile...

Yritysryhmähanke
• mukana 3–10 yritystä
• mm. uusien tuotteiden, menetelmien
ja tekniikoiden kehittämiseen sekä
yhteismarkkinointiin
• tukitaso max 75 %

Perustamistuki
• toimivalle yritykselle uuden yritystoiminnan
perustamiseen (suuntautuminen kokonaan
uudelle toimialalle) ja aloittavalle ensimmäisen
uuden yrityksen perustamiseen
• mm. asiantuntijapalveluihin, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin tai
vientiselvitykseen
• 5 000–35 000 €
• kokeiluun 2 000–10 000 €

Kun sinulla on idea, ota yhteyttä! Haku tapahtuu sähköisesti.

