Aktion Österbotten r.f. är en av Finlands 55 Leader-grupper.
Vi finansierar utvecklings- och investeringsstöd för förening
ar och beviljar investeringsstöd för mikroföretag på landsbyg
den. Vi fungerar i Kust-Österbotten, stödområde är Österbot
ten förutom Vasa och Karleby stadskärnor.
Vi finansie
rar projekt
som stöder
vår strategi.
Dess tyngd
punktsområden är:
Förstärkt kunskapsoch innovationsmiljö
--> Främjande av konkurrenskraftenoch förändringsberedskap samt
uppmuntran till innovationer.
Socialt kapital
--> Minskning av risken för socialt
utanförskap genom att skapa en
meningsfull vardag.
Mångsidigare näringsstruktur
--> Sysselsättning och utveckling av sektorer som ger landsbygden fler ben att stå på.
Livskraftiga byar
--> Utveckling av trivsel, service och
närdemokrati.
Internationell strategi
--> Gränsöverskridande samarbete.

Allmännyttiga utvecklingsprojekt
- förbättrar serviceutbudet eller hobby
möjligheter, skapar nya evenemang, utvecklar turismen eller ökar livskvaliteten på landsbygden
Allmännyttiga investeringar
- investeringar som gäller anläggningar, förbättring eller utvidgning av lokal basservice,
fritid och kultur medräknat
- förnybara energikällor och investeringar i
energisparande

Regionala stödnivåer:
Allmännyttiga utvecklingsprojekt 70%
- budget 8 925 - 100 000 €
- projekt av större regional betydelse
kan ha högre maxbudget
Allmännyttiga investeringsprojekt 50%
- budget 12 500 - 150 000 €

Temaprojekt
- utlyses av Aktion Österbotten genom separata ansökningsomgångar
- mindre åtgärder som inte kan vara eget
projekt

Internationell pilot 85%
- Max 1-årigt projekt
- budget 10 625 - 30 000 €

Företagsstöd
- investeringar för mikroföretag

Investeringsstöd för mikroföretag 20%
- stödbelopp 2 000 - 105 000 €

Närpes:
Företagshuset Dynamo, Närpesvägen 2, 64200 Närpes
Tel: 0400 388 530, karl-gustav@aktion.fi		

Pedersöre:
Landsbygdens hus, Mjölvägen 2, 68910 Bennäs
Tel: 050 4652 630, emma@aktion.fi,
0400 124 947, isabella@aktion.fi			

Du hittar våra kontor på följande orter
Vasa:
Handelsesplanaden 18 A 9A, 65100 Vasa
Tel. 040 183 8653, mathias@aktion.fi
0400 125 572, asa@aktion.fi

Finansieringsmodeller
*På basis av verkliga
kostnader - procentuell andel
av totalbudgeten finansieras
(inga 100 % stöd)

Från idé till resultat – ansökningsprocessen steg för steg
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Kontakta
NTM-centralen
eller Leadergruppen och presentera din idé.

Vidareutveckla idén. Du får
hjälp av sakkunniga.

Förenklade modeller:
*Flat rate (indirekta
kostnader)
15% eller 24% på basis av löne
kostnader
- indirekta kostnader för pro
jektet behöver inte redovisas
vid ansökan om utbetalning
Indirekta kostnader som ingår i
den procentuella
ersättningen:
- kontorskostnader,
resekostnader för projektper
sonalen, kostnader för pro
jektpersonalens deltagande
i utbildning och seminarier,
företagshälsovård för projekt
personalen, hyreskostnader för
lokaler, maskiner och anordnin
gar som används av projekt
personalen samt kostnader för
servering
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Gör upp en projektplan
och en budget.

Sammanställ
de bilagor som
behövs.
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Fyll i ansökan
i ärendetjänsten Hyrrä.
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Myndigheten behandlar
din ansökan. Den poängsätts utgående från urvalskriterier. Om du ansöker
om stöd via en Leadergrupp, behandlar gruppens
styrelse din ansökan och
ger ett utlåtande om den.
Du kan bli ombedd att lämna in ytterligare uppgifter.

Beakta tidsfristerna i
beslutet när
du genomför
projektet och
ansöker om
utbetalning.

Du får ett meddelande
när din ansökan har
blivit anhängig. Då kan
du börja genomföra
projektet på egen risk,
och projektkostnader
kan börja uppkomma.

Du får beslutet. Läs noga
igenom det.

Om beslutet är positivt, gå till
punkt 9. Om beslutet är negativt, gå tillbaka till punkt 2.
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Fundera redan på förhand ut hur resultaten av
ditt projekt kan leva kvar
efter projektet. Vilka insikter och lärdomar skulle kunna vara till nytta
också för andra aktörer?

