Perustietoa AISAPARIsta:
Aisapari on alueen yhteinen
kehittämisyhdistys
Aisapari on kuuden pohjoisella Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan kunnan – Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua ja Kauhava
– yhteinen kehittämisyhdistys, joka
perustettiin keväällä 1999. Aisapari on
yksi Manner-Suomen 54:sta Leader-ryhmästä.

EVIJÄRVI
LAPPAJÄRVI
KAUHAVA

Aisaparin toimintaa rahoittavat Euroopan unioni (42 %)
LAPUA
sekä maa- ja metsatalousministeriö (38 %) ja alueen
kunnat (20 %). Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman säännöt ja lainsäädäntö ohjaavat toimintaa.

VIMPELI

ALAJÄRVI

Leader-rahoituksen perustaksi on rakennettu alueellinen kehittämisstrategia, joka
perustuu alueen asukkailta ja toimijoilta tulleisiin ajatuksiin ja ideoihin. Strategian nimi on
Merkki päällä! Hyvän strategian ansiosta Aisapari sai kaudelle 2014–2020 julkista rahaa
hankkeisiin jaettavaksi peräti 10,3 milj.euroa, joka on Suomen toiseksi suurin potti.
Jokainen hankkeen toteuttaja laittaa pottiin lisäksi omarahoitusta tai talkootyötä.
Yhdistyksille ja yhteisöille rahoitusta yhteisen hyvän tekemiseen.
Huomaa, että tarvitset aluksi myös omaa rahaa, sillä tuki maksetaan jälkikäteen.
yleishyödylliseen kehittämiseen
yhteisiin investointeihin kuten esimerkiksi yhteiseen käyttöön tulevien tilojen kunnostamiseen tai yhteisiin hankintoihin palvelujen parantamiseksi
viestintää ja osaamista lisääviin kampanjoihin ja hankkeisiin
elinkeinojen kehittämiseen kahden tai useamman toimijan yhteistyönä, esimerkiksi
yhteinen tuotekehitys
Yrittäjälle rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen.
asiantuntija- ja kehittämispalvelujen hankkimiseen sekä kokeilutoimintaan perustamistuen avulla.
kone- ja laitehankintoihin, rakentamiseen sekä muihin yritystoiminnan kehittämiseen
tähtääviin investointeihin.
Klikkaile esimerkkejä Pallo liikkeelle -sivuilta:
aisaparikehittamishankkeet.net
aisapariyhteisoinvestoinnit.net
aisapariyritystuet.net
Ota yhteyttä, niin neuvomme eteenpäin!

Yritysasiakkaat

AISAPARI

toiminnanjohtaja
Mervi Niemi-Huhdanpää
puh. 0500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net

Yhdistykset ja yhteisöt
kehittämissuunnittelija
Eeva Arpala
puh. 040 830 6541
eeva.arpala@aisapari.net

Kaikki yhteystiedot ja muuta lisätietoa kotisivulta www.aisapari.net

Hankkeen haku ja käsittely:
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Pidetään pallo liikkeellä!
1

hakija ottaa
yhteyttä Aisapariin
puhelimitse, sähköpostilla tai tulee
käymään Aisaparin
toimistoilla

2

hankehakijan
neuvonta (käydään
läpi tarvittavat
asiapaperit,
liitteet ja hakuprosessin vaiheet)

3

hakija
laatii hankesuunnitelman
ja kokoaa
tarvittavat
liitteet

5

12 maksatukset

ja raportointi,
hyvien käytäntöjen
levittäminen,
verkostot ja
uudet hankkeet

11 Aisapari

neuvoo hakijaa
hankkeen toteuttamisen eri
vaiheissa

10

aloituspalaveri (käydään
hankepäätös läpi
hakijan kanssa)

4

hankehakemus HYRRÄän.
Huom: yhdistyksen
rekisteritiedot oltava
ajan tasalla!
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9 päätös

hakijalle,
tiedoksi
Aisaparille

8 Ely-keskuksen

käsittely
(laillisuustarkastus)
+ mahdolliset
täydennykset

Tuen hakeminen ja ohjeet:
ruokavirasto.fi/hyrra
Lisätietoa ehdoista ja hakemisesta:
aisapari.net/leader-rahoitus
uhoo.fi
maaseutu.fi
ely-keskus.fi
leadersuomi.fi

hankkeen
vireilletuloilmoitus
hakijalle ja valmistelu
Aisaparin toimistolla
+ mahdolliset
täydennykset

6 Aisaparin

hallituksen
käsittely, valintakriteerit strategian
noudattamisesta
(tarkoituksenmukaisuus)

7Aisaparin

lausunto
hankkeesta,
tiedoksi hakijalle

ä!

Me

