
KATSE
KANSAINVÄLISYYTEEN!

TUO PARHAAT KÄYTÄNNÖT SUOMEEN JA VIE OMASI EUROOPPAAN !

Tiesitkö, että Leader-tuella on mahdollista toteuttaa myös kansainvälisiä hankkeita?

Kun kehitetään jotain paikallista, on hyvä katsoa mitä maailmalla on jo tehty.
Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena onkin, että toimijat eri maissa oppivat
toisiltaan mahdollisimman paljon. Toisilta opittuja käytänteitä ja esimerkkejä

tuodaan osaksi omaa toimintaa – ja päinvastoin.

Kv-hankkeet ovat aluekehittämistä, maaseudun elävänä pitämistä ja innovaatioiden
esiin nostamista siinä missä muutkin Leader-hankkeet. Liikkeelle lähdetään aina yhdistyksen

tai muun toimijan tarpeesta. Leader-ryhmät puolestaan auttavat löytämään sellaiset yhteistyö-
kumppanit Euroopasta, joiden kanssa yhteistyö on hyödyllistä kaikille osapuolille.

Leader-ryhmillä onkin valtavat verkostot. Euroopassa toimii nimittäin noin 2 600 Leader-ryhmää.

Millainen taho sopii kumppaniksi?

Kansainvälisissä hankkeissa kumppaneina voivat olla Leader-ryhmät tai näiltä rahoituksen
saavat hanketoimijat, kalatalousryhmät sekä maaseutualueilla toimivat Leader-tyyppiset ryhmät 

ja yhteisöt EU:n ulkopuolella. Yhteistyötä voi rakentaa myös kaupunkimaisen EU-alueen kanssa, joka 
saa rahoitusta jostain muualta kuin maaseuturahastosta (esim. aluekehitysrahastosta).

NÄKYVYYTTÄ ALUEEN TOIMIJOILLE - ILOA ASUKKAILLE !

Leader-ryhmät Hämeessä
EMO ry, Etpähä ry, Linnaseutu ry, LounaPlussa ry sekä Päijänne-Leader ry

Lue lisää ja löydä yhteystiedot
www.hameenraitti.fi



Varaa kunnolla aikaa!
Kansainvälisisissä hankkeissa valmisteluun menee aikaa 
puolesta vuodesta jopa yli vuoteen. Muista myös, että 
kv-hankkeen työmäärä voi yllättää ja suurin osa työstä 
tehdään jo etukäteen.

MUISTA NÄMÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA!

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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2.
Ota heti idean viritessä yhteyttä Leader-ryhmääsi
Leader-toimiston väki kertoo, onko ideasi toteuttamis-
kelpoinen ja neuvoo asiassa eteenpäin.

Itse hankkeen toteutus tehdään hankesuunnitelman sekä 
hankkeille asetettujen teknisten vaatimusten mukaan. 
Kv-hankkeessa on aina myös kotimainen ohjausryhmä.

Etsi hankekumppani
Voit myös pyytää apua kumppanin etsimiseen Leader-
ryhmältäsi. Jos sinulla on jo kumppani, tarkista sen
mahdollisuudet saada rahoitusta.

Tutustu hankekumppaneihisi hyvin etukäteen
Tavatkaa hankkeessa mukana olevien tahojen kesken, 
sopikaa aikataulutus ja sisältö, allekirjoittakaa hanke-
sopimus ja käynnistäkää hankehaku.

Hae hanketta Hyrrässä
Tee hakemuksesi sähköiseen asiointipalvelu Hyrrään 
osoitteessa hyrra.mavi.fi.

3.

4.

5.

Leader-ryhmät Hämeessä
EMO ry, Etpähä ry, Linnaseutu ry, LounaPlussa ry sekä Päijänne-Leader ry

Lue lisää ja löydä yhteystiedot
www.hameenraitti.fi

https://hyrra.mavi.fi/login.html

