MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
PERÄPOHJOLAN LEADER RY

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Yhteyshenkilö kaikissa kohdissa: Juha Kutuniva (juha.kutuniva@perapohjola.fi)
Rahoitus: On
- Kokeilutukea on myönnettävissä enintään 10 000 € per hanke. Kyseessä on oltava yleinen
kehittämishanke.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista hallinnoida.
- Strategisesti merkittävä teema on yleisesti liiketoimintaosaamisen kehittäminen.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Peräpohjolan Leaderilla ei ole tällä hetkellä saatavilla kurssituksia tai koulutuksia, mutta voi olla
tulevaisuudessa.
- Hankkeet rakennetaan yrittäjien, yhteisöjen ja alueen tarpeiden mukaan.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leader hallinnoi oman tuotannon hankkeita strategian mukaisesti ja tilanteisiin reagoiden.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista järjestää tilaisuuksia tilanteen mukaan. Peräpohjolan Leader ry on
ollut aiemmin mukana eri hankkeiden tilaisuuksissa ja voi myös järjestää tilaisuuksia itse. Strategisesti
merkittävä teema tapahtumien ja tilaisuuksien suhteen on rahoitus.

Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Peräpohjolan Leader on järjestänyt infokierroksia. Kuntatapaamisissa oma strategia on esillä
painopisteineen. Vuosittain kuntien kanssa tapaaminen, joissa käydään läpi, mitä on tehty, nykytilanne
sekä tulevaisuus ja kuntien tarpeet, ideat ja toiveet. Epävirallisia tapaamisia on todella paljon.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Leader-rahoitus on todella hyvä työkalu, jota voi hyödyntää.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Peräpohjolan Leader on myöntänyt yleishyödyllistä investointitukea julkisille tahoille ja kolmannelle
sektorille esim. uusiutuviin lämmitysmuotoihin muuttamisiin kylätaloille. Tällaista tukea on mahdollista
saada edelleen.
- Tukea myönnetään enintään 80 000 €, 65 % investoinnista, kylätaloille enintään 65 000 € tällä
ohjelmakaudella / kylätalo.
Verkostot:
- Seudulliset yrityspalvelut, koko maan Leader-ryhmät. Peräpohjolan Leader ry kuuluu Meri-Lapin ja
Rovaseudun SYP:iin, joilla on tapaamisia useita kertoja vuodessa. Kokoukset ovat teemoitettuja, lisäksi
järjestetään työpajoja.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta kansainvälistymiseen, esimerkiksi vientiin
liittyen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leader pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin ja olemaan osa kansainvälistä
hanketta esimerkiksi partnerina. Strategisesti merkittäviä aihealueita kansainvälisen hankeyhteistyön
suhteen tällä hetkellä ovat kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto sekä yritysten osaamisen lisääminen.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Aikataulun ja sisällön mukaisesti Peräpohjolan Leaderilla on kiinnostusta osallistua erilaisiin
verkostotapaamisiin.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain
- Peräpohjolan Leaderilla ei ole vielä osaamista tähän liittyen, mutta osaamista voidaan hankkia
tarvittaessa; englanninkielen taitoa on.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Kokeilutukea on myönnettävissä enintään 10 000 € per hanke. Kyseessä on oltava yleinen
kehittämishanke.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista hallinnoida.
- Strategisesti merkittävä teema on yleisesti liiketoimintaosaamisen kehittäminen.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Peräpohjolan Leaderilla ei ole tällä hetkellä saatavilla kurssituksia tai koulutuksia, mutta voi olla
tulevaisuudessa.
- Hankkeet rakennetaan yrittäjien, yhteisöjen ja alueen tarpeiden mukaan.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On

- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On

- Peräpohjolan Leader hallinnoi oman tuotannon hankkeita strategian mukaisesti ja tilanteisiin
reagoiden.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista järjestää tilaisuuksia tilanteen mukaan. Peräpohjolan Leader ry on
ollut aiemmin mukana eri hankkeiden tilaisuuksissa ja voi myös järjestää tilaisuuksia itse. Strategisesti
merkittävä teema tapahtumien ja tilaisuuksien suhteen on rahoitus.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Peräpohjolan Leader on järjestänyt infokierroksia. Kuntatapaamisissa oma strategia on esillä
painopisteineen. Vuosittain kuntien kanssa tapaaminen, joissa käydään läpi, mitä on tehty, nykytilanne
sekä tulevaisuus ja kuntien tarpeet, ideat ja toiveet. Epävirallisia tapaamisia on todella paljon.

Työkaluja kehittämiseen: On
- Leader-rahoitus on todella hyvä työkalu, jota voi hyödyntää.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Peräpohjolan Leader on myöntänyt yleishyödyllistä investointitukea julkisille tahoille ja kolmannelle
sektorille esim. uusiutuviin lämmitysmuotoihin muuttamisiin kylätaloille. Tällaista tukea on mahdollista
saada edelleen.
- Tukea myönnetään enintään 80 000 €, 65 % investoinnista, kylätaloille enintään 65 000 € tällä
ohjelmakaudella / kylätalo.
Verkostot:
- Seudulliset yrityspalvelut, koko maan Leader-ryhmät. Peräpohjolan Leader ry kuuluu Meri-Lapin ja
Rovaseudun SYP:iin, joilla on tapaamisia useita kertoja vuodessa. Kokoukset ovat teemoitettuja, lisäksi
järjestetään työpajoja.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Peräpohjolan Leaderin on mahdollista myöntää rahoitusta kansainvälistymiseen, esimerkiksi vientiin
liittyen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Peräpohjolan Leader pystyy osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin ja olemaan osa kansainvälistä
hanketta esimerkiksi partnerina. Strategisesti merkittäviä aihealueita kansainvälisen hankeyhteistyön
suhteen tällä hetkellä ovat kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto sekä yritysten osaamisen lisääminen.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Aikataulun ja sisällön mukaisesti Peräpohjolan Leaderilla on kiinnostusta osallistua erilaisiin
verkostotapaamisiin.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: Osittain
- Peräpohjolan Leaderilla ei ole vielä osaamista tähän liittyen, mutta osaamista voidaan hankkia
tarvittaessa; englanninkielen taitoa on.

