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Valintaperusteet
- Tuettavassa alahankkeessa hakijana voi toimia yhdistys tai jokin muu yleishyödyllinen
toimija
- Tuettava hankinta voi olla:
o kone- tai laitehankinta
o kalustehankinta
o valmiin rakennelman hankkiminen
o rakennelman rakentaminen
o hakijan hallinnassa olevien rakennusten pienet korjaustyöt
- Investoinnin hyödyn tulee kohdistua Linnaseudun toiminta-alueelle
- Alahankkeen hallinnointiin liittyviä toimisto-, matka- tai hallintokustannuksia ei hyväksytä
alahankkeen kustannuksiksi
- Hakijatahon itsensä tekemiä rakentamistöitä ei hyväksytä alahankkeen kustannuksiksi
- Alahankkeiden kustannusarvio voi olla 1.000 – 10.000 euroa ja tukiprosentti 50 %.
- Omarahoitusosuudeksi ei hyväksytä vastikkeetonta työtä eikä materiaalia, eli
omarahoitusosuuden tulee olla hakijan omaa rahaa
- Alahankkeille maksetaan tuki ns kertakorvausmenetelmällä. Tämän takia alahankkeiden
kustannusten kohtuullisuus tulee selvittää riittävällä tarkkuudella jo hakuvaiheessa
- Alahankkeet tulee saada päätökseen siten, että koko hanke voidaan päättää vuoden 2023
loppuun
- Alahankkeet valitaan määräaikaan mennessä jätetyistä hakemuksista. Valinnan suorittaa
Linnaseutu ry:n hallitus
- Alahankkeita valittaessa Linnaseudun hallitus vertailee hankkeiden kustannuksia (=tuen
suuruutta) ja hankkeen vaikuttavuutta ja tärkeyttä hakijalleen.
- Alahankkeiden valinnassa pyritään noudattamaan alueellista tasapainoa sekä tasapainoa
erilaisten yhdistysten välillä.
- Tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman laaja kirjo erilaisten yhdistysten erilaisia
hankintoja
- Tukea ei voida myöntää ennen hakua toteutetuille hankinnoille
- Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia tulee enemmän kuin haettaviin investointeihin on
varattu rahoitusta, tulee Linnaseudun hallitus valitsemaan toteutettaviksi hankkeiksi
parhaiten hankesuunnitelmaa ja Linnaseudun ohjelmaa toteuttavat alahankkeet
Alahankkeiden hakeminen
- Teemahankkeen alahankkeeksi haetaan toimittamalla Linnaseudun toimistolle lomake nro
3325B
- Tarvittavat liitteet, joita ovat
o selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat
o selvitys hakijan nimenkirjoitusoikeudesta
o eritelty kustannusarvio sekä siihen liittyvä hintatason selvitys
o mahdolliset rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja näihin perustuva
kustannusarvio sekä palovakuutustodistus
o mahdollisesti tarvittava rakennuslupa tai toimenpidelupa
o mahdollisesti tarvittava maanomistajan lupa, mikäli rakentaminen ei tapahdu hakijan
hallinnoimalle alueelle
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Alahankkeen hakijan velvollisuudet
- Toteuttaa hakemuksessaan yksilöimänsä hankinnat ilmoittamassaan laajuudessa ja
aikataulussa
- Todentaa, maksua haettaessa, tehdyt toimenpiteet tehdyiksi valokuvin
- Noudattaa Linnaseudulta saamiaan ohjeita hankkeen toteuttamisessa
- Säilyttää tekemänsä hankinta hallinnassaan vähintään viisi vuotta viimeisestä maksatuksesta
- Teemahankkeeseen valituksi tulleet hankkeet allekirjoittavat tuensiirtosopimuksen
Linnaseudun kanssa
Linnaseudun velvollisuudet
- Maksaa sovittu tuki sovitulla tavalla
o Tuki maksetaan jälkikäteen, toteutettujen toimenpiteiden mukaisesti
o Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa mainituista toimenpiteistä aiheutuneista kuluista
- Neuvoa hankkeen toteuttamisessa
Velvollisuuksien noudattamatta jättäminen
- Mikäli alahankkeen hakija ei noudata toimintaa sääteleviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä
ja/tai annettuja määräaikoja, saatetaan
o Tukea pienentää vastaamaan toteutuneita hyväksyttyjä kustannuksia
o Etukäteen maksettu tuki periä takaisin
Noudatettavat lait, asetukset ja viranomaisten ohjeet
- Maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettu laki (28/2014)
- Hanke Vna (1174/2014)
- MMM:n, Mavi:n ja ELY-keskuksen viranomaisten määräykset ja ohjeet
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