ALAHANKKEEN HAKEMINEN
Alahankkeiden koko voi olla 500 – 9 000 euroa. Leader Sepran tuki investointialahankkeille on 75
% ja kehittämishankkeille 80%.
Yksityinen rahoitus voi koostua vastikkeettomasta työstä ja/tai omasta rahasta. Pelkässä kone-,
laite- ja kalustohankinnoissa ei voi käyttää talkootyötä omarahoituksen kattamiseen. Tarkemmat
tiedot Sepran toimistolta.
Alahankkeiden haku on avoinna 1.11. 2016 - 31.1.2017.
Hakemus toimitetaan lomakkeella 3325A (kehittämishanke) tai 3325B (investointihanke)
tarvittavine liitteineen.
Alahankehakemusta ei siis tehdä Hyrrä-verkkopalveluun.
Hakemukseen vaaditaan yhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset (kaksi, jos
yhdistyksen säännöt niin vaativat!). Muistattehan päättää rahoituksen hakemisesta myös
yhdistyksen hallituksessa ja kirjata sen pöytäkirjaan.
Hakulomakkeen liitteeksi pyydetään kaikilta hakijoilta selvitys taloudellisesta tilanteesta
(tilinpäätösasiakirjat ja viimeisin tiliote) ja kopiot luvista (ilmoitus yleisötilaisuuden
järjestämisestä, lupa toiminnan harjoittamiseen jne), mikäli hanke on se luonteinen, että lupa
tarvitaan.
Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä tarvittavat piirustukset, rakennusseloste ja siihen
perustuva kustannusarvio sekä palovakuutus (voi toimittaa myös 1. maksuhakemuksen
yhteydessä).
Hakemusten käsittely
Määräaikaan mennessä saapuneet hankkeet käydään läpi ja pyydetään mahdollisia lisätietoja.
Täydennyspyyntöihin on vastattava pikaisesti. Mikäli hakemus on puutteellinen eikä pyydettyjä
täydennyksiä on toimitettu määräaikaan mennessä, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi.
Alahankevalinnan tekee Leader Sepran hallitus teemahankkeiden kriteereihin perustuen
helmikuussa 2017. Valinnan jälkeen Sepra tekee kirjallisen sopimuksen valittujen alahankkeiden
toteuttajien kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten
täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä vastaa
Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

HANKKEIDEN TOTEUTUS
Alahankkeiden toteutus voi alkaa OMALLA RISKILLÄ Sepran hallituksen päätöksen jälkeen.
Alahankkeiden toteutuksesta vastaavat alahankkeiden hakijat tehtyjen hankesuunnitelmien
mukaisesti. Alahankkeiden tuki haetaan maksuun yhdessä sovittujen määräaikojen mukaisesti.
Alahankkeet tulee olla toteutettuna 31.12.2017 mennessä.
Leader Sepra hakee ja siirtää hankkeelle myönnettyä tukea toteutuneiden ja hyväksyttävien
kustannusten mukaan yhteisesti sovitun aikataulun mukaan, viimeisen kerran toimenpiteiden
toteutuksen päätyttyä. Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen
toimittamisesta liitteineen myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.
Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan. Alahankkeiden ei ole
mahdollista hakea ennakkoa. Alahankkeiden tuki maksetaan hyväksyttäviä kustannuksia vastaan
sen jälkeen, kun Maaseutuvirasto on suorittanut tuen maksun Sepralle. Tästä syystä hakijoiden
on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hankkeen aikaiset maksut saadaan hoidettua!

