
Kyläläiset ovat usein itse parhaita ratkomaan oman 
kylänsä kehittämistarpeita. Hankkeiden avulla voitte 
itse vaikuttaa siihen, millaista kotiseudullanne on 
asua ja yrittää.

• Voisitteko parantaa kylän palveluita yrittäjien 
yhteistyöllä tai uusilla toimintatavoilla? 

• Tarvitaanko kokoontumispaikka tai vahvempi 
verkkoyhteys? 

• Tai lähtisittekö kunnostamaan luonto- tai 
kulttuurikohdetta, joka lisäisi kotikylän viihtyi-
syyttä, lisäisi nuorten harrastusmahdollisuuksia 
ja houkuttelisi kävijöitä kauempaakin?

Pieniä suuria tekoja 
kotiseudun kehittämiseksi
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Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa 
näitä ja monia muita ideoita, jotka parantavat 
maaseudun palveluja ja elämänlaatua. Hankkeiden 
tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat. 

Hankkeissa voi myös järjestää koulutusta, tiedot-
taa ja edistää yhteistyötä ja innovaatioita. Mahdolli-
suuksia riittää niin pieniin kuin suuriinkin tekoihin. 

Kehittämishankkeilla edistetään yrittäjyyttä sekä 
parannetaan maaseudun palveluja ja asumisviihtyvyyttä. 
Maaseudulla, jossa on työpaikkoja, palveluja ja yhteistä 
tekemistä, viihtyvät kaikenikäiset asukkaat. Aktiivinen 
maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita ja vapaa-
ajan viettäjiä. 



Hae tukea
mavi.fi/hyrra

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä- 
palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi 
käsittelyä ja selata hakemustietojasi. Kun 
hankkeessasi on syntynyt kustannuksia, voit 
hakea ne maksuun saman palvelun kautta.

Hyrrä-palvelun käyttö ei vaadi erityistai-
toja. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on 
vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemi-
sessä askel askeleelta. Hyrrä-palvelussa pyö-
rähdät asioimassa kätevästi kellon ympäri 
omalta kotikoneeltasi.

Haku alkaa keväällä 2015.

Ota yhteyttä
Onko sinulla idea? Aloita ottamalla yhteyttä 
alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja 
esitä ideasi. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät 
neuvovat tukien hakemisessa.
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/hanketuet 
Maaseutu.fi

Tukea voi hakea… 
• julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten 

kyläyhdistys tai osuuskunta.
• muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, 

matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioi-
hin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin 
ja hankkeen ohjausryhmän kuluihin. 

• investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja 
välineiden hankkimiseen tai rakennus- ja kun-
nostuskustannuksiin. 

Kysy tarkemmin tuen ehdoista ELY-keskuksesta 
tai Leader-ryhmästä.

Tuen määrä
Voit saada tukea investointiin 75 prosenttia ja 
kehittämishankkeeseen jopa 100 prosenttia hank-
keen hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuk-
sista. Tarvitset hankkeeseen myös omaa rahaa. 
Tuki maksetaan jälkikäteen, joten väliaikaisrahoi-
tusta tarvitaan. 
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