”STARTTI-LEADER TUKI YRITYKSILLE”
RAHASTON SÄÄNNÖT (Hyväksytty 26.1.2016 Leader-hallituksessa, päivitetty 17.6.2020)
KESKIPISTE-LEADER RY
Mikä
❖ Startti-Leader on Keskipiste-Leaderin oma rahoitusväline yritysten pienille kehittämis- ja
investointitoimille
❖ Startti-Leader tukea myönnetään projektille, jolla yritys aloittaa jotain uutta kehittämiskohdetta
tai edistävät olemassa olevaa.
❖ Projektin teema on vapaa
- Projekti voi esimerkiksi sisältää pieniä kehittämistoimia, jotka liittyvät markkinointiin,
koulutukseen, viestintään tai tuotekehitykseen
- pienet investointitoimet, kuten kone- ja laitehankinnat tai pienet kunnostamisprojektit
❖ On hyvä, jos
- toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja sitä voidaan levittää myös muille yrityksille
- projektilla luodaan jotain uutta

Mitä tarjolla
❖ investoinnit
- tuki 35 %
- tuen suuruus on 100-1000 euroa
❖ Kehittäminen
- tuki 50 %
- tuen suuruus on 100-1000 euroa
-

Tukea myönnetään enintään 2000 euroa / vuosi / yritys

Kuka
❖
❖
❖
❖

Startti-Leader tukea voivat hakea vain Keskipiste-Leader ry:n jäsenet tai jäsenyritykset
Keskipiste-Leaderin jäsenmaksu on yrityksiltä 40 euroa (vuosi)
jäsenmaksu maksetaan Keskipiste-Leaderin tilille FI90 5291 0820 0175 95 BIC: OKOYFIHH
Startti-Leader tukea voivat hakea pääsääntöisesti pienet, aloittavat 1-2 henkilöä työllistävät
yritykset, sekä toimivat yritykset, jotka kehittävät toimintaansa
❖ Startti-Leader tukea hakevan tulee nimetä projektille vastuuhenkilö/yhteyshenkilö
❖ Yrityksen kotipaikka tai toimipiste tulee olla Keskipiste-Leaderin toiminta-alueelta (Haapajärvi,
Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, Siikalatva) ja projekti tulee
toteuttaa alueella

Miten
❖
❖
❖
❖
❖

Startti-Leader tukea voi hakea osoitteessa www.keskipisteleader.fi
erillisiä hakuaikoja ei ole, tukea voi hakea ympäri vuoden
raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.
mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa etukäteen Keskipiste-Leaderin toimistolle
ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan

❖ ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle projektille. Toiminnan
voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn Keskipiste-Leaderille
❖ Keskipiste-Leader varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Startti-Leader
hakemuksen

Raportointi
❖ Yritykset raportoivat projektistaan ja Startti-Leaderin käytöstä Keskipiste-Leader toimistoon
nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeella 1 kk sisällä projektin toteuttamisesta.
❖ Projektiraportin sijaan voidaan toimittaa kuvia tai videoita, joista selviää, että projekti on
toteutettu suunnitellusti. Huomioitavaa on, että Keskipiste-Leaderilla on oikeus käyttää
raportin kuvia tai videoklippejä!
❖ raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu
ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
❖ yrityksiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha
kokonaisuudessaan takaisin.

Tuen maksatus
❖ Keskipiste-Leaderin toimisto käsittelee hakemuksen ja raha myönnetään noin 3 viikon
kuluessa hakemuksen saapumisesta
❖ kuluvan vuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna ennen kuin tuki maksetaan. Ellei
jäsenmaksua ole maksettu, vähennetään se tukisummasta
❖ Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa selvityksen toteutuneista kustannuksista.
Kuitteja ei tarvitse esittää, mutta ne tulee säilyttää mahdollisia lisätietoja varten
❖ hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus Startti-Leader tuesta
❖ jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu niin tuki ei
kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
❖ jos projekti peruuntuu kokonaan, on Startti-Leader tuki palautettava kokonaisuudessaan
Keskipiste-Leaderille

