MAASEUTUKLUSTERIN PALVELUT:
LEADER OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

OSAAMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Vastuuhenkilö kaikissa kohdissa: toiminnanjohtaja Anne Anttila (anne.anttila@outokaira.fi)
Rahoitus: On
- Outokaira tuottamhan ry:llä mahdollista saada rahoitusta osaamisen kehittämiseen, koska heidän
strategiassaan ovat nämä teemat.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koulutus ja kurssitukset: On
- Outokaira tuottamhan ry ei tarjoa tällä hetkellä elintarvikkeisiin ja luonnontuotteisiin liittyvää koulutusta,
mutta organisaatiossa on osaamista teemaan liittyen.
- Yhteisesti Outokairalla ja Peräpohjolan Leaderilla on alkanut Peräpohjolan Nyt yrittäjyyteen -hanke, jossa
autetaan aloittavia yrityksiä.
- On mahdollista hakea tällaisia hankkeita, on strategiassa voimakkaana asiana.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Outokairalla on mahdollista myöntää rahoitusta aluekehittämiseen.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Outokaira tuottamhan ry pystyy hallinnoimaan hankkeita.
- Strategisia merkittäviä linjoja ovat yrittäjyys, matkailu ja perinteet.
- Outokaira pystyy olemaan mukana eri rahaston hankkeissa.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Toimintarahalla järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia silloin, kun se nähdään tarpeelliseksi.

Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Outokaira on järjestänyt kuntatapaamisia omalla toimialueella, mutta ei säännöllisesti, vaan aiheen ja
tarpeen mukaan. Jos kunnalla on ollut sopiva teema tapaamisessaan, on Outokaira ollut mukana.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Ei ole olemassa varsinaista työkalupakkia, mutta hyvät käytännöt jaetaan teemasta riippuen. Outokairan
toiminta-alueella on joka kunnassa yritysneuvontaa, ja heidän kanssaan ollaan paljon yhteyksissä hyviin
käytänteisiin liittyen.
Rahoitus suorille investoinneille: On
- Outokairan on mahdollista tukea yritysten investointeja tai yleishyödyllisiä investointeja.
- Elintarvikkeiden tuotantotiloihin ja tuotantoketjuihin liittyen voi saada myös tukea.
- Kylätalojen remonteissa keittiöt remontoidaan monikäyttöiseksi.
Verkostot:
- Leader-verkostot, joista löydetään helposti kansallisesti ja kansainvälisesti tietoa. Verkostojen kanssa on
säännöllisiä tapaamisia, yhteyttä pidetään myös sähköpostitse.

KANSAINVÄLISTYMINEN: ELINTARVIKKEET JA LUONNONTUOTTEET

Rahoitus: On
- Outokairalla on mahdollista myöntää rahoitusta kansainvälistymiseen. Outokaira on rahoittanut
useampia kansainvälisiä hankkeita.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Outokaira tuottamhan ry pystyy olemaan kansainvälisissä hankkeissa partnerina. Outokairalla on
käynnissä monta kv-hanketta, kuten ”Väylän vartta tunturiin ja takaisin - Alkuperäinen Lappi” -hanke.
- Kv-hankkeiden täytyy sopia omaan strategiaan ja alueeseen.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: On
- Periaatteessa Outokairalla on mahdollista osallistua kansainvälisiin verkostotapaamisiin.
- Outokaira voi tehdä toimintarahalla matkoja, jos ne katsotaan tarpeelliseksi, ja niihin riittää aikaa sekä
rahaa. Osallistua voi esimerkiksi asiaan paneutunut hallituksen jäsen tai hankehenkilöstön edustaja.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Outokairalla on osaamista Leader-hankkeiden kirjoittamiseen. Leader-hankkeiden hakuprosessiin
tarjotaan apua, mutta muihin rahastoihin ei tarjota kirjoitus- ja hakuprosessiapua.

OSAAMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
Koulutus ja kurssitukset: On
- Periaatteessa Outokairan on mahdollista hakea koulutushankkeita, mutta pieniä asioita, rajana 50 000 €
(hankkeen budjetti). Jos hankkeen budjetti on 50 000 € tai yli, hankkeita käsitellään vain kaksi kertaa
vuodessa.
Tutkimus & analysointipalvelut: Ei
Yritysryhmähankkeiden hallinnointi: On

ALUEKEHITTÄMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Kansainvälisyys ja uusiutuva energia ovat teemoina strategiassa eli periaatteessa on mahdollista antaa
rahoitusta pienille hankkeille. Rahoitusrakenteen takia on vaikea tehdä isoja hankkeita.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Outokaira tuottamhan ry pystyy hallinnoimaan hankkeita.
- Outokaira pystyy olemaan mukana eri rahaston hankkeissa.
Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: On
- Outokaira on mielellään mukana erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa uusiutuvaan energiaan liittyen,
kun tuodaan tietoa paikalliselle tasolle.
Kuntatapaamiset ja kierrokset: On
- Outokaira on järjestänyt kuntatapaamisia omalla toimialueella, mutta ei säännöllisesti, vaan aiheen ja
tarpeen mukaan. Jos kunnalla on ollut sopiva teema tapaamisessaan, on Outokaira ollut mukana.
Työkaluja kehittämiseen: On
- Yleinen yritysneuvonta.

Rahoitus suorille investoinneille: On
- Uusiutuvan energian investoinnit ovat kasvava trendi alueella. Sekä yritykset että kolmas sektori ovat
tehneet investointeja, kuten lämmityksen vaihtaminen maalämmölle, aurinkopaneelien asentaminen.
- Julkista tukea voi olla 180 000 €, yleensä investointihankkeet ovat olleet kustannusarvioltaan alle 100 000
€.
- Kylätaloissa on budjetti rajaus, ettei kaikki rahat mene siihen. Yksi kylätalohanke saa enintään 30 000 €
tukea. Yli 50 000 €:n kylätaloinvestointiin annetaan tukea pienemmällä tukiprosentilla.
Verkostot:
- Leader-verkostot, joista löydetään helposti kansallisesti ja kansainvälisesti tietoa. Verkostojen kanssa on
säännöllisiä tapaamisia, yhteyttä pidetään myös sähköpostitse.

KANSAINVÄLISTYMINEN: UUSIUTUVA ENERGIA

Rahoitus: On
- Kansainvälisyys ja uusiutuva energia ovat teemoina strategiassa eli periaatteessa on mahdollista antaa
rahoitusta pienille hankkeille. Rahoitusrakenteen takia on vaikea tehdä isoja hankkeita.
Hankkeiden hallinnointi ja toteutus: On
- Outokaira tuottamhan ry pystyy hallinnoimaan kv-hankkeita ja osallistumaan niihin.
Verkostotapaamisiin osallistuminen: Osittain
- On kiinnostusta saada lisätietoa erilaisten kansainvälisten verkostojen kautta.
Hankehakemusten kirjoitus- ja hakuprosessiosaaminen: On
- Outokaira voi kirjoittaa kansainvälisiä hankehakemuksia omalta osaltaan englanniksi, ei muille.

