ANVISNINGAR
SILMU rf:s temaprojekt 2
Stödansökningar till Utvecklingsförening SILMU rf:s temaprojekt SMÅ INVESTERINGAR I SKÄRGÅRDEN kan lämnas
från 1.1 2019 till 31.3 2019. I första hand prioriseras ansökningarna från skärgården. Stöd kan sökas till åtgärder som
gagnar byborna gemensamt, t.ex. anskaffning av maskiner och anläggningar, förbättringsåtgärder av miljön, små
reparationsarbeten eller byggande av små konstruktioner vilka inte kräver tillstånd (eller tillståndet finns).
Stöd kan sökas av registrerade sammanslutningar (föreningar, stiftelser, andelslag, företag) till allmännyttiga
åtgärder. En allmännyttig åtgärd är en i sammanslutningens gemensamma användning, t.ex. ett område, en byggnad
eller konstruktion som invånarna använder gemensamt, exempelvis till möten och fritidssysselsättning samt redskap
vilkas brukstid är minst fem år och som används gemensamt.
Vad är ett temaprojekt?
Temaprojekt är en stödform i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Avsikten med
stödformen är att underlätta sammanslutningarnas möjligheter att utnyttja programmets finansieringsmöjligheter i
den lokala utvecklingen, samt att förbättra möjligheterna att förverkliga Leader- gruppernas lokala strategier. Ett
temaprojekt kan bestå antingen av investeringar eller av utvecklingsåtgärder.
Till temaprojekten ansöks åtgärder att finansieras genom en separat ansökan. Åtgärderna har en på förhand
begränsad tid för förverkligandet. För valet av åtgärder som finansieras via temaprojektet har man utarbetat
anvisningar för ansökan, urvalskriterier och om förfaringssättet. Med dessa säkrar man att sökanden behandlas
rättvist.
I början av år 2019 informerar SILMU rf om temaprojektet och hjälper sökanden med förberedningen av
ansökningen.
Målen med projektet
Målen med projektet är att möjliggöra utnyttjandet av Leader-stöd i små projekt och med mindre besvär. Stödet kan
utnyttjas t.ex. i samband med utvecklandet och utvidgandet av samfundens verksamhet, samt till invånarnas
aktivering och förbättring av deras levnadsförhållanden. Ett av de viktigaste målen är att finansiera åtgärder vilka
stöder barn och ungdomars aktivitet och trivsel.
På lokal nivå är målen att öka invånarnas möjligheter till fritidssysselsättning, öka trivseln i boendemiljön samt att
optimera användningen av de gemensamma utrymmena. Med hjälp av investeringarna ökar invånarnas sociala
växelverkan och gemenskapskänslan.
Exempel på åtgärder som finansieras:
 anskaffning av maskiner och anläggningar vilka förbättrar möjligheterna till fritidssysselsättning
 småskaliga förbättringsåtgärder angående byggnader eller anskaffning av redskap vilka är i invånarnas
gemensamma användning (t.ex. avloppsvatten- och uppvärmningssystem)
 anskaffning av apparater till utrymmen som invånarna använder gemensamt (t.ex. videokanon,
hushållsmaskiner)
 förbättringsåtgärder på områden vilka används gemensamt av invånarna (t.ex. simstränder, lekparker,
parkour- och skateparker, vandringsleder mm.)
 anskaffning av apparater vilka förbättrat energieffektiviteten (t.ex. värmepumpar)
 anskaffning av maskiner och anläggningar vilka underlättar och förbättrar samfundens verksamhet

Stöd beviljas ej till:
 ADB-enheter (tilläggsmoduler så som videokanon finansieras)
 anskaffning av en likadan apparat vilken gått sönder
 åtgärden (t.ex. bygginvesteringar) vilka kräver tillstånd
 investeringar vilka på basen av genomförandet är orealistiska (man hinner inte förverkliga investeringen
under projekttiden)
 investeringar som gagnar ett begränsat antal användare
De godtagbara kostnaderna baserar sej på lagen angående landsbyggdens utveckling (28/2014) samt övriga
förordningar. Godtagbara kostnader i temaprojektets investeringsåtgärder är t.ex.
 byggmaterial
 hyrning av maskiner och utrustning vilka behövs i samband med byggandet
 köpta tjänster (t.ex. elmontör)
 anskaffning av utrustning och redskap
 projektets bokföringskostnader
 talkoarbete och därtill hörande kostnader
Att söka stöd till åtgärden
Den totala kostnadskalkylen för åtgärderna bör vara minst 500 euro men högst 15 625 € och stödet till åtgärderna är
40 %. Den privata finansieringen kan i sin helhet bestå av vederlagsfritt arbete (talko).
Stödansökan lämnas med blankett 3325B bifogat med nödvändiga bilagor till SILMU rf:s kontor (Utvecklingsförening
SILMU rf, Temaprojekt, Veckjärvivägen 1, 06150 Borgå). Temaprojektets ansökningar angående underprojekten
görs inte i Hyrrä-tjänsten!
Blanketterna hittas på SILMU rf:s hemsidor > silmu.info > temaprojekt skärgård
Blankett 3325B PDF >>
Blankett 3325B Excel >>
Bilagor som alla sökanden bör bifoga till ansökan:
 utredning över den ekonomiska situationen, t.ex. senaste bokslut
 beslut på att föreningen har beslutat att söka stöd från SILMU rf till ifrågavarande åtgärd (protokollsutdrag)
Dessutom vid behov:
 en utredning på prisnivån då anskaffningspriset överstiger 2 500 euro
 kostnadskalkyl
 projektplan
 utredning över moms-skyldigheten
 en plan angående mellanfinansieringen och likviditeten
 en uppskattning av vederlagsfritt arbete som görs under projekttiden, blankett 3306F
 mål och resultat för Leader-projekt, blankett 3306Lind
 utvecklingsprojektets mål och resultat, blankett 3306Dind
När man söker finansiering för en bygginvestering krävs vid behov följande bilagor:
 huvudritningar
 särskilda planer som har betydelse för uppskattningen av godtagbara kostnader
 byggnadsbeskrivning
 kostnadsuppskattning eller -kalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivning
 brandförsäkringsintyg (kan inlämnas också i samband med den första ansökan om utbetalning)
 ifall att åtgärden till vilken stöd sökes befinner sej på hyrd mark, bör hyresgästen ha ett hyreskontrakt på
minst 10 år. Dessutom bör hyreskontraktet registreras på Lantmäteribyrån. Registreringen av
hyresrätten bör vid behov diarieföras omedelbart och beslutet på registreringen bifogas till ansökan.

Stödansökan inkl. bilagor lämnas undertecknad (de personer som har underteckningsrätt i föreningen) i
pappersformat senast 31.3 2019 till SILMU rf:s kontor (Utvecklingsförening SILMU rf, Temaprojekt, Veckjärvivägen 1,
06150 Borgå). Materialet lämnas samtidigt även elektroniskt i PDF-format till silmu@silmu.info.
Hur framskrider ansökningsprocessen :
1. Ansökningstiden öppnas 1.1 2019. Det lönar sej att kontakta Leader-kontoret i början av
ansökningsprocessen för att få individuell rådgivning angående stödansökan
2. Föreningen (den som förverkligar åtgärderden) gör ett beslut på att ansöka om finansiering för att
förverkliga åtgärden (t.ex. reparation av mjölkbryggan)
3. Föreningen lämnar ansökan med därtill hörande bilagor till SILMU rf senast 31.3 2019. Det är till fördel att
lämna ansökan tidigare för ansökningar som lämnats efter deadline behandlas inte
4. SILMU rf:s personal granskar alla stödansökningar som lämnats inom utsatt tid och begär vid behov om
kompletteringar
5. Svar till eventuell kompletteringsbegäran bör lämnas inom utsatt tid. Ifall ansökan blir bristfällig och de
begärda kompletteringarna inte levereras, förordas ansökan inte
6. SILMU rf:s styrelse behandlar stödansökningarna och gör beslut vilka åtgärder kommer att finansieras via
temaprojektet på sitt möte i april 2019. De åtgärder vilka finansieras bör följa SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT
MED SILMU 2014–2020 -strategin och de bör fylla urvalskriterierna (man hittar dem längre ner)
7. Ett avtal undertecknas med alla aktörer som förordats finansiering via temaprojektet. I kontraktet kommer
man överens om överföring av stöd av SILMU rf till den aktör som förverkligar åtgärden samt om arbets- och
ansvarsfördelningen. Med avtalet fastställs förutsättningarna för beviljande och utbetalning av stödet samt
iakttagandet av stödvillkoren
8. Ansökan (inkl. alla åtgärder) skickas från SILMU rf till Nylands NTM-central för laglighetsgranskning när alla
avtal är undertecknade
9. Nylands NTM-central gör det formella finansieringsbeslutet på temaprojektet
10. Man kan börja förverkliga åtgärderna på egen risk när avtalet är undertecknat. Sökanden ansvarar för
förverkligandet av åtgärderna (åtgärderna bör förverkligas enligt de uppgjorda planerna och avtalet)
11. SILMU rf arrangerar skolning angående förverkligande och administration av projektet på våren eller
försommaren 2019 för de utvalda aktörerna i temaprojektet. De aktörer vilka erhållit finansiering till sina
åtgärder, bör delta på skolningen
12. Stödet betalas i efterskott på basen av de stödberättigade kostnaderna som uppstått i samband med
förverkligandet av åtgärderna. Den aktör som förverkligar åtgärderna svarar för att ansöka om utbetalning
av stödet. Till en ansökan om utbetalning kan bifogas kostnader vilka är i enlighet med den godkända
projektplanen och kostnadskalkylen. Tidpunkterna då man kan ansöka om utbetalning meddelas i samband
med skolningen. Det går inte att ansöka om förskott.
13. SILMU rf samlar alla finansierade åtgärders betalningsansökningar till en betalningsansökan vilken
vidarebefordras till Nylands NTM-central som granskar ansökan. När stödet har betalats till SILMU rf, betalar
SILMU rf den till aktörerna hörande andelen av stödet
14. Aktören som ansvarar för förverkligandet av åtgärderna, svarar också för rapporteringen angående den egna
åtgärden
15. Alla åtgärder bör vara förverkligade (även kostnaderna betalda) senast 31.12 2020

Urvalskriterier för åtgärderna
Obligatoriska kriterier
 åtgärden verkställer strategin SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020
 nyttan av åtgärden riktas till verksamhetsområdet
 sökanden har realistiska möjligheter att genomföra projektet
 åtgärden består inte av sökandens normala verksamhet
Kriterier för ansökan om projektstöd
Förutom de obligatoriska kriterierna bör två kriterier för ansökan om projektstöd uppfyllas:
 behovet är lokalt
 projektverksamheten är öppen för alla
 åtgärden främjar bildande av nätverk
 verkställandet av åtgärden är i enlighet med hållbar utveckling
 åtgärden skapar arbetstillfällen
 åtgärdens kontinuitet efter projektet
 verksamheten aktiverar unga
 åtgärden främjar skärgårdens livskraft
 åtgärden förbättrar miljöns tillstånd
 åtgärden främjar regionutvecklingen
Ifall stödansökningar som fyller urvalskriterierna har lämnats mera än det finns finansiering till i temaprojektet,
besluter styrelsen vilka åtgärder som finansieras eller finns det anledning att justera åtgärdernas kostnadskalkyler
eller stödprocenten. I första hand finansieras åtgärder i skärgården vars kostnadskalkyl är under 15 625 €.

