Ohjeistus Sähköllä selkosille -teemahakuun
Yleisohje:
Leader Pohjoisin Lappi ry toteuttaa strategian mukaista maaseudun kehittämistä toimintaalueellaan. Teemahankkeet mahdollistavat tiettyyn aiheeseen liittyvien pienien hankkeiden
rahoittamisen. Teemahankkeella pyritään saamaan uusia hakijoita Leader-rahoituksen pariin,
herätetään mielenkiintoa tiettyä asiaa kohtaan ja annetaan toimenpiteiden toteuttajille
mahdollisuus toteuttaa hanke tuetummin.
Sähköllä selkosille -teemahankkeessa rahoitetaan sähköautojen latauspisteitä kyliin. Tavoite on
saada kattava sähköautojen latausverkosto koko Leader-ryhmän toiminta-alueelle. Sähköautojen
latauspisteet lisäävät matkailijoiden mahdollisuuksia tutustua kyliin ja käyttää kylien palveluita.
Samalla herätetään asukkaiden kiinnostusta sähköautoja kohtaan, joiden käyttöön
vähähiilisyystavoitteet huomioiden pyritään niin tulevassa CAP-ohjelmassa, että Leader-ryhmän
tulevassa strategiassa.

Hankkeen kokonaistavoitteet:
Laajemmat tavoitteet:
herättää paikallisten asukkaiden kiinnostusta sähköautoilua kohtaan ja lisätä tietämystä
sähköautoilusta
- - mahdollistaa sähköautoilla kulkeminen Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella
- - mahdollistaa liikennepäästöjen vähentäminen alueella
- - tehdä toiminta-alueen kylät saavutettaviksi sähköautolla liikkuville matkailijoille.
Konreettiset tavoitteet:
- rahoittaa Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueelle 10 sähköautojen latauspistettä kyliin
yleishyödylliseen käyttöön. Rahoitetaan pääasiassa Mode 3 typa 2- mukaisia latauslaitteita.

Rahoitettava toimenpide:
Rahoitusta voi hakea investointiin, jolla tehdään sähköauton/-jen latauspiste kylään. Investointi
tulee sijoittua helposti saavutettavaan paikkaan. Rahoitettava toimenpide voi sisältää kaikki ne
työvaiheet ja kustannukset, jotka latauspisteen saaminen edellyttää, kuten sähkötaulun
uudistamisen, latauspisteen ja maksujärjestelmän sekä niiden asentamisen, kyltityksen kohteelle ja
ohjetaulut latauspisteen käyöstä. Tuettavuuden edellytyksenä on, että kylässä ei ole olemassa
ennestään sähköauton latauspitettä.

Tukea haetaan paperilomakkeella ja siihen liitetään kaikki vaadittavat asiakirjat. Apua asiakirjoihin
saa yhdistyksen henkilöstöltä ja hankkeen asiantuntijalta. Yhdistyksen halitus valitsee rahoitettavat
hankkeet valintakriteerien perusteella. Hanketuki maksetaan toteutuksen jälkeen.

Hakuaika:
Toimenpiteiden hakuaika on 1.3.-9.5.2022

Hakijataho:
Ensisijaisesti hakijatahona voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai muu yksityisoikeudellinen yhteisö ja
toissijaisesti kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö.

Tarkemmat ohjeet hakuun:
-

-

-

-

Haettava investointitoimenpide voi olla kustannusarvioltaan 1 500€-10 000€
Hyväksyttävät kustannukset
o hyväksyttäviä kustannuksia ovat ne, jotka ovat syntyneet hankkeen vireille tulon
jälkeen eli kun hakijataholle on annettu lupa toimenpiteen aloittamisesta. Mitään
tilauksia ei saa tehdä ennen lupaa
o hankkeen kustannusarvioon voidaan kirjata kulut, jotka syntyvät laitteiston
hankinnasta, asennuksesta, mahdollisen sähkötaulujen vaatimasta muutostyöstä,
viranomaisluvista, mahdollisista rakenteista tai kohteen mainostamiseen
vaadittavista ilmoituksista ja kylteistä, kiintesäti hankkeen toimnepiteisiin liittyvistä
talkootöistä ja talkootarjoiluista.
o toteutukseen liittyvät palkat ja urakkakustannukset
Toimenpiteeseen saatava julkinen tuki on 75% ja yksityinen rahoitusosuus 25%. Yksityinen
rahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä, mikäli hankkeessa on talkootyöhön sopivia
toimia. Talkootyön tulee sijoittua hankeaikaan ja liittyä tiiviisti tehtävään toimenpiteeseen.
Investoitavat kohteet tulee olla yleishyödyllisessä käytössä. Niistä saatava hyöty ei saa
kohdentua ennalta tiedossa olevalle rajatulle ryhmälle.
Investointien käyttö tulee olla viisi vuotta viimeisestä maksatuksesta siinä käytössä, johon
tuki on myönnetty.
Hakuvaiheessa tulee ratkaista kohteen huolto ja ylläpito.
Sähkölatauspiste tulee sijoittua helposti saavutettavaan paikkaan, jonka ylläpito on
ympärivuotista.
Tukea haetaan paperisella hakulomakkeella 3325b. Hakulomakkeen allekirjoittavat
yhdistyksen tai organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavat. Hakemuksen liitteeksi
liitetään seuraavat asiakirjat:
o
o
o
o

Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esim. tilinpäätösasiakirjat tai tuore
tiliote)
Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea toimenpidettä
Lainalupaus, jos hankeen väliaikaisrahoitukseen tarvitaan rahoitusta
Yhdistysrekisteriote

o
o
o
o
o
o

Rakentamistoimenpiteissä liite rakennelman sijoittumisesta, pääpiirustukset,
mahdolliset erikoissuunnitelmat, rakennusselostus ja siihen perustuva
kustannusarvio
jäljennökset viranomaisluvista
palovakuutustodistus
Yli 2 500 €:n hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä
tarjouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi (tai
viitekustannukset)
Talkootyön arvio –lomake (suomi.fi, lomakenumero 3306F), mikäli
omarahoitusosuus katetaan talkootyöllä
Jos tilat tai maapohjan omistaa muu kuin tuen hakija, niin liitteeksi omistajan
suostumus investointiin ja sitoumus siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden
ja toimijoiden käytettävissä (käyttöoikeuden säilyminen vähintään 5 vuotta)

Neuvonta ja hakemuksen toimittaminen:
Apua hankesuunnitteluun ja asiakirjojen koostamiseen antaa Annika Kostamo
annika.kostamo@pll.fi tai p.0401349940
Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen annika.kostamo@pll.fi viimeistään
9.5.2022. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Aikataulu:
-

5/2022 Toimenpiteiden koonti ja pisteytys ja asian valmistelu hallitukselle
5/2022 hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet
5/2022 tuensiirtosopimusten laadinta toimenpiteiden toteuttajien kanssa (mikäli eivät ole
jo hakuvaiheessa ehdollista sopimusta täyttäneet)
6/2022 rahoitushakemuksen täydentäminen ELY-keskukseen
6/2022 ilmoitus hakijoille, kun voivat aloittaa hankkeen omalla riskillä TAI
7–10/2022 toimenpiteiden toteutus ELY-keskuksen rahoituspäätöksen tultua, ilmoitus
hakijoille, että voivat aloittaa ilman riskiä
hankeassistentti pitää aloituspalavereihin toimenpiteiden toteuttajien kanssa ja neuvoo
toimenpiteiden toteuttajia toteutuksessa ja maksatukseen liittyvissä tehtävissä.
1/2023 hankkeen maksatuksen haku
hankeassistentti hoitaa hankkeen toteutus- ja maksatusohjeistuksen toimenpiteiden osalta
yhdessä toimenpiteiden toteuttajien kanssa.
jokainen toimenpiteen toteuttaja täyttää omalta osaltaan loppuraporttipohjan ja toimittaa
kuvia hankkeen etenemisestä
Kehittämispäällikkö ja hankeassistentti koostavat loppuraportin

Valintakriteerit:
Sähköllä selkosille -teemahanke, valintakriteerit ja pisteet
Hyväksyttävyysvaatimukset kaikille toimenpiteille (jokaisesta kohdasta tulee saada kyllä) kyllä
hankehakemus on toimitettu määräajassa
Investointihankkeen kustannusarvio on 1 500 € - 10 000 €
toimenpide on toteutettavissa ja kustannustehokas
toimenpide on selkeä, johdonmukainen ja siinä on määritelty kohderyhmät sekä tavoitteet
toimenpide on lainsäädännön mukainen
toimenpide on strategian painopisteiden ja keinojen mukainen
hakijalla on taloudellinen mahdollisuus toteuttaa toimenpide
latauspiste on yleishyödyllinen ja ei tuota taloudellista hyötyä sen ylläpitäjälle
latauspiste on tasapuolisesti kaikkien käytettävissä
Valintakriteerit kaikille (toimenpiteen tulee saada vähintään 4 pistettä)
latauspiste sijoittuu kylässä helposti saavutettavaan kohteeseen, 3 piste

(sijoitettu kylätalon
yhteyteen 3p., sijoitettu muuhun helposti saavutettavaan paikkaan 2p, sijoitettu yrityksen yhteyteen 1p)

hankkeen suunnittelu ja toteutus tehdään yhteisöllisesti, 1 piste
hanke lisää hanke- ja kehittäjäosaamista, uusi hakija 1 piste
hanke lisää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista, 1 piste
hanke on osa kylän suunnitelmallista kehittämistä, 1 piste
Toimenpiteen pisteet yhteensä

ei

