PIENET YMPÄRISTÖRAKENNELMAT -TEEMAHANKE
MISTÄ ON KYSYMYS?
Teemahanke on Oulujärvi Leaderin oma hanke, johon kootaan yhteen useita alueen toimijoiden toteuttamia alahankkeita Pienet ympäristörakennelmat -teemalla. Oulujärvi Leader hakee mukaan valittaville
alahankkeille rahoitusta ELY -keskukselta yhtenä kokonaisuutena.
Alahankkeissa tuettavien toimenpiteiden tulee liittyä luontoon, retkeilyyn, ympäristön- ja maisemanhoitoon. Sisältönä voi esimerkiksi olla laavut, laiturit, nuotiopaikat, kodat, pitkospuut, puuceet, aidat,
portaat, kaiteet, kyltit ja opastaulut, pienet sillat, yhteisten kokoontumistilojen jätevesiratkaisut. Kyseeseen tulee sekä uuden rakentaminen että olemassa olevan korjaaminen. Tukea ei kuitenkaan voi
hakea kylätalojen ja muiden kokoontumistilojen remontointiin eikä rakennelmiin, jotka vaativat rakennusluvan tai aluehallintoviraston luvan. Hirvi(jahti)tornit on linjattu tuen ulkopuolelle.
Tavoitteena on
• lisätä viihtyvyyttä sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia
•

parantaa luontoretkeilyn edellytyksiä

•

vähentää jätteitä ja ympäristökuormitusta

•

investointi käynnistää yhdistyksessä uutta toimintaa

•

toimenpide hyödyttää maaseudun asukkaita laajemmin kuin pelkästään hakijatahoa.

Alahankkeet
• kustannukset 500 – 6 000 euroa
•

tuki 75 % toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista

•

25 %:n omarahoitusosuus katetaan rahalla ja/tai talkootyöllä (15 €/henkilötyötunti, 45 €/konetyötunti). Yhdistysten on huolehdittava myös välirahoituksen järjestämisestä, koska alahanke on
toteutettava ennen tuen maksamista.

•

yksi hakija voi hakea vain yhtä alahanketta

•

hakijana yhdistykset ja vastaavat.

AIKATAULU JA ERITYISEHDOT
•

Ota yhteys Oulujärvi Leaderin toimistoon, kun alatte suunnittelemaan hakemusta tai tarkistuta
hakemus viimeistään ennen sen jättämistä.

•

Hakuaika on 1.9. – 30.11.2018. Hakemukset jätettävä Oulujärvi Leaderille joko postitse tai skannattuna sähköpostilla.

•

Hakemuksen liitteiksi
o yhdistysrekisteriote
o tilinpäätösasiakirjat
o rakennuspiirustukset ja asemapiirustukset
o (yksikkö)kustannuslaskelmat ja työselostus
o rakennustarkastajan lausunto lupa-asiasta
o Ilmoitusmenettely tai toimenpidelupa
o tarvittaessa maanomistajan lupa
o tarvittaessa verottajan ohjaus ALV-asiassa
o tarvittaessa reitistön reittikuvaus
o tarvittaessa korjattavan kohteen valokuva

•

Rahoitettavat toimenpiteet valitaan pistemäärän osoittaman paremmuusjärjestyksen mukaisesti. Listaa edetään suurimman pistemäärän saaneesta toimenpiteestä alkaen niin pitkälle kuin
käytettävissä oleva rahoitus riittää.

•

Tukemiseen käytetään korkeintaan 100 000 euroa. Mikäli rahoituskehyksen riittävyys tulee vastaan ja jäljellä olevasta tuesta kilpailee kaksi tai useampi tasapisteet saanutta hanketta, ratkaisee lisäpisteiden määrä. Jos siitä ei löydy ratkaisua, tuen saa toimenpide, jonka sijaintipaikka
on kauimmaisena kuntakeskuksesta.

•

Oulujärvi Leader tekee teemahankkeeseen valittujen alahankkeiden kanssa kirjallisen tuensiirtosopimuksen.

•

Alahankkeiden toteutus alkaa ELY-keskuksen myönteisen päätöksen jälkeen. Oulujärvi Leader
ilmoittaa tästä hakijoille ja antaa aloitusluvan.

•

Alahankkeet toteutettava 31.10.2019 mennessä.

