Ajankohtaista 2018

Ajankohtaista Leaderin toiminnasta
Leader-rahoitusta myönnetään yhdistyksille ja yrityksille ja kunnille -> jos
sinulla on idea, ota yhteyttä Leader-toimistoon!
Hankehaku on jatkuva ja Leaderin hallitus käsittelee hankkeita
kuukausittain -> Jätä hakemus Hyrrään milloin vain!
Leader-rahoituksen määrä voi olla 35-100% riippuen hanketyypistä ja
ohjelmakauden linjauksista.
Pääsääntöisesti yrityshankkeiden tuki on 35 %, investointi-hankkeiden tuki
50 % ja kehittämishankkeiden tuki 75-90 %.
Julkista tukea myönnetään hanketta kohden enintään 180 000 €.
Yli
80 000 euron kokoluokan ylittävät hankkeita käsitellään kahdesti vuodessa.
Seuraava käsittely toukokuussa, hakemusten on oltava Hyrrässä
viimeistään 20.4.2018!
Teemahankkeita käynnistyy tänä vuonna yksi, Säpinää Seuduille teemahanke. Hakuaika ja toteutusaika eroaa itsenäisestä hankkeesta, joten
seuraa tiedotusta sivuiltamme!

Pure Power - hanke
Villiruokakoulutukset

Pure Power – hanke on Villiruokafestareiden taustalla. Villiruokafestarit järjestetään
tänä vuonna 18.8.2018
Villin ruoan teemaa pyritään Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella nyt
nostamaan esiin -> Villiruokakoulutuksia tarjolla!
Koulutukset koostuvat teoriaosasta ja käytännön osuudesta (keruumatka metsään ja
ruoan valmistaminen kerätyistä antimista)
Koulutukset järjestetään kaikissa toiminta-alueemme kunnissa, jos on riittävästi
osallistujia
Teoriaosuudet järjestetään seuraavasti: 3.3. Lieksa, 4.3. Ilomantsi, 10.3. Nurmes,
11.3. Valtimo ja 18.3. Juuka
Ilmoittautumiset Mira Vihonen, 040 1044 906 tai mira.vihonen(at)lieksa.fi

Kansainvälisen hanketyön teemapäivä
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27.3.2018 Herranniemi, Lieksa klo 10-15
Päivän tavoitteena tehdä tutuksi kansainvälisen hanketyön eri
rahoittajia ja rahoitusmekanismeja
Tarkoitettu kaikille kylä-ja yhdistystoimijoille, yrittäjille sekä kaikille
kansainvälisestä työstä kiinnostuneille
Tilaisuudessa esitellään ja käydään läpi kansainvälisen hanketoiminnan
perusteita ja kokemuksia sekä sitä, mitä kv-hankkeen toteuttaminen
vaatii
Esittelyssä mm. Nordplus, Erasmus +, Karelian CBC ja leader-ohjelmat
Mukana päivässä myös Suomen Kylät ry/puheenjohtaja Petri Rinne
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Säpinää Seuduille
Keväällä 2018 käynnistyy Säpinää seuduille - teemahanke, jossa
pääaiheina ovat tapahtumien kehittäminen, sähköisen markkinoinnin
kehittämäinen ja näkyvyyden lisääminen, reitistöjen sähköinen
tallentaminen ja nuorten osallistaminen sekä kansainvälisen
yhteistyön käynnistäminen
Kaksivaiheinen haku: ensimmäinen hakukierros alkaa 1.5. ja toinen
hakukierros 3.9.2018
Tuki 75 %, alatoimenpiteen koko voi olla 500 – 5 000 € tai 500 – 12
000 €, jos siinä on mukana kansainvälisyyteen tähtääviä toimenpiteitä
Suunnattu kaikille aktiivisille ja kehittämishaluisille yhdistystoimijoille!
Katso lisää www.vaarakarjalanleader.fi

Muuta ajankohtaista Leaderin toiminnasta
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Toimistomme sijaitsee Lieksassa, osoitteessa Pielisentie 1012.
Asiointi kanssamme on joustavaa: voit soittaa, laittaa
sähköpostia tai tulla käymään toimistollamme. Kanssamme
voi sopia hanketapaamisen myös muulle alueemme
paikkakunnalle!
Tiedotamme toiminnastamme aktiivisesti nettisivuillamme
www.vaarakarjalaleader.fi sekä Facebookissa. Käy
tykkäämässä meistä, niin saat viimeisimmät uutiset!

Vaara-Karjalan Leader ry
Pielisentie 10-12
81700 Lieksa
puh 040 1044 906
www. vaarakarjalanleader.fi

