MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LEADER TUNTURI-LAPPI

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Yhteyshenkilö kaikissa kohdissa: toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi (ella-noora.polvi@tunturileader.fi)
Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin kautta on mahdollista saada rahoitusta osaamisen kehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Tunturi-Lapin kautta on mahdollista hallinnoida osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita.
Leader Tunturi-Lappi voi hakea rahoitusta maaseuturahastosta, EAKR:stä sekä muista teemaan sopivista
rahoituskanavista.
- Strategisesti merkittäviä aihealueita: luonnontuotepuolella yrittäjyyden edistäminen ja kansainvälisyys
sekä tuotteiden jatkojalostus.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Leader Tunturi-Lapissa ei ole tällä hetkellä käynnissä koulutushankkeita.
- Leader Tunturi-Lappi ei tarjoa henkilökunnan puolesta kurssitusta, mutta voi rahoittaa ja hallinnoida
hankkeita, joissa järjestetään kursseja, infotilaisuuksia tai koulutuksia.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Osittain
- Leader Tunturi-Lapin tämänhetkisillä resursseilla ei ole mahdollista hallinnoida yritysryhmähankkeita.
Toimialueella on lähdetty siitä, että kunta hallinnoisi yritysryhmähankkeita. Yritysryhmiä voidaan rahoittaa,
jos ne sopivat Leader Tunturi-Lapin rahoituskehykseen ja strategiaan.

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin on mahdollista myöntää rahoitusta riippuen hankkeen sisällöstä. Kaikki myönnetty
rahoitus liittyy aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Tunturi-Lappi pystyy hallinnoimaan myös omia hankkeita, mutta etenkin isompien
hankekokonaisuuksien kohdalla se edellyttää, että hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä toteuttamaan
toimenpiteitä.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Leader Tunturi-Lappi on ollut yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämässä tilaisuuksia teemaan
liittyen, ei vaadi hanketta taustalle. Leader Tunturi-Lapin on mahdollista tulla puhujaksi tilaisuuksiin.
Merkittävin teema tilaisuuksissa ovat luonnontuotteet, johon liittyen Leader Tunturi-Lappi voi antaa
puheenvuoroja rahoitusnäkökulmasta.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Leader Tunturi-Lapilla on säännöllisesti kuntapäiviä toiminta-alueen kunnissa.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Keskeinen työkalu on Leader Tunturi-Lapin tarjoama rahoituskanava: pystytään mahdollistamaan
toimijoiden ideoiden toteutuminen.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Yleishyödyllisiin investointeihin on mahdollista saada tukea. Leader Tunturi-Lapin hallitus on linjannut,
että maksimituen määrä on 50 000 € ja tuki enintään 65 % kokonaiskustannuksista. Käsittelyaikojen
suhteen ei ole linjauksia.
Verkostot:
- Keskeisimmät verkostot ovat alueen sisällä kuten kunnat, alueen yrittäjät ja seudulliset
yrityspalveluverkostot, kansallisesti ja EU-tasolla puolestaan Leader-verkosto. Leader Tunturi-Lappi on
kytkeytynyt myös alueelliseen klusteritoimintaan.
- Säännölliset tapaamiset SYP-verkoston kanssa, tieto kulkee hyvin.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin on mahdollista myöntää rahoitusta riippuen sisällöstä. Toivotaan, että hankkeet
liittyisivät myös kansainvälistymiseen.
- Ohjelmakaudella on ollut matkailuun liittyen kansainvälisiä hankkeita yhdessä muiden toteuttajien
kanssa.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Tunturi-Lappi voi osallistua kansainvälisiin hankkeisiin partnerina, jos kyseessä on heidän
toimintansa kannalta järkevä kokonaisuus. Omarahoitusosuus pitää kerätä yleensä kunnilta.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- Leader Tunturi-Lapilla on intressiä osallistua luonnontuotepuolen verkostoihin ja älykkäiden kylien
toimintaan.
- Raha on kynnyskysymys osallistumisessa pidemmille matkoille, joten ei ole mahdollisuutta osallistua
säännöllisesti, ellei saa matka-avustuksia. Tarpeen mukaan Leader Tunturi-Lappi voi osallistua myös
maksettuna puhujana.
- Leader Tunturi-Lappi toivoo tiivistä tiedostusta verkostojen kuulumisista.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Leader Tunturi-Lapilla on kokemusta kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessista.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lappi myöntää tarvittaessa rahoitusta koulutushankkeisiin, jotka liittyvät uusiutuvaan
energiaan.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Uusiutuva energia on mainittu Leader Tunturi-Lapin strategiassa: strategiassa kannustetaan uusiutuvien
energiamuotojen käyttöönottoon ja kestävyyteen.
- Leader Tunturi-Lappi pystyy tarvittaessa hallinnoimaan uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita.
Hankkeista käydään keskusteluja aina tapauskohtaisesti alueen muiden toimijoiden kanssa.
Koulutus ja kurssitukset: Osittain
- Leader Tunturi-Lapissa ei ole tällä hetkellä käynnissä koulutushankkeita.
- Leader Tunturi-Lappi ei tarjoa henkilökunnan puolesta kurssitusta, mutta voi rahoittaa ja hallinnoida
hankkeita, joissa järjestetään kursseja, infotilaisuuksia tai koulutuksia.

Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: Osittain
- Leader Tunturi-Lapin tämänhetkisillä resursseilla ei ole mahdollista hallinnoida yritysryhmähankkeita.
Toimialueella on lähdetty siitä, että kunta hallinnoisi yritysryhmähankkeita. Yritysryhmiä voidaan rahoittaa,
jos ne sopivat Leader Tunturi-Lapin rahoituskehykseen ja strategiaan.

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin on mahdollista myöntää rahoitusta riippuen hankkeen sisällöstä. Kaikki myönnetty
rahoitus liittyy aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: Osittain
- Leader Tunturi-Lappi pystyy hallinnoimaan uusiutuvaan energiaan liittyviä hankkeita, mutta uusiutuva
energia ei ole ensisijaisena intressinä.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Leader Tunturi-Lappi on ollut yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestämässä tilaisuuksia teemaan
liittyen, ei vaadi hanketta taustalle. Leader Tunturi-Lapin on mahdollista tulla puhujaksi tilaisuuksiin.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Leader Tunturi-Lapilla on säännöllisesti kuntapäiviä toiminta-alueen kunnissa.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Keskeinen työkalu on Leader Tunturi-Lapin tarjoama rahoituskanava: pystytään mahdollistamaan
toimijoiden ideoiden toteutuminen.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Yleishyödyllisiin investointeihin on mahdollista saada tukea. Leader Tunturi-Lapin hallitus on linjannut,
että maksimituen määrä on 50 000 € ja tuki enintään 65 % kokonaiskustannuksista. Käsittelyaikojen
suhteen ei ole linjauksia.
Verkostot:
- Keskeisimmät verkostot ovat alueen sisällä kuten kunnat, alueen yrittäjät ja seudulliset
yrityspalveluverkostot, kansallisesti ja EU-tasolla puolestaan Leader-verkosto. Leader Tunturi-Lappi on
kytkeytynyt myös alueelliseen klusteritoimintaan.
- Säännölliset tapaamiset SYP-verkoston kanssa, tieto kulkee hyvin.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Leader Tunturi-Lapin on mahdollista myöntää rahoitusta riippuen sisällöstä. Toivotaan, että hankkeet
liittyisivät myös kansainvälistymiseen.
- Ohjelmakaudella on ollut matkailuun liittyen kansainvälisiä hankkeita yhdessä muiden toteuttajien
kanssa.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Leader Tunturi-Lappi voi osallistua kansainvälisiin hankkeisiin partnerina, jos kyseessä on heidän
toimintansa kannalta järkevä kokonaisuus. Omarahoitusosuus pitää kerätä yleensä kunnilta.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- Raha on kynnyskysymys osallistumisessa pidemmille matkoille, joten ei ole mahdollisuutta osallistua
säännöllisesti, ellei saa matka-avustuksia. Tarpeen mukaan Leader Tunturi-Lappi voi osallistua myös
maksettuna puhujana.
- Leader Tunturi-Lappi toivoo tiivistä tiedostusta verkostojen kuulumisista.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
Leader Tunturi-Lapilla on kokemusta kansainvälisten hankkeiden kirjoitus- ja hakuprosessista.

