KUNTARAHOITUSOSUUDEN MYÖNTÄMINEN LEADER-TOIMINTAAN
OHJELMAKAUDELLE 2014–2020
Kunnanhallitus 24.1.2014 (§ 21):
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry on toteuttanut Hausjärven, Hyvinkään,
Lopen ja Riihimäen kunnissa toimintaryhmätyötä vuodesta 2001 lähtien, aluksi
Yliset ry:n nimellä ALMA-rahoituksella. Vuonna 2007 alue laajeni sisältämään
myös Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Vantaan maaseutualueet ja yhdistys muutti nimensä Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:ksi. Ohjelmakaudella
2007–2013 yhdistys myönsi toiminta-alueelleen Leader-hankerahoitusta
yleishyödyllisiin ja yrityshankkeisiin kaikkiaan yli 4 miljoonaa euroa.
EMO ry on hakemassa Leader-toimintaryhmäksi myös ohjelmakaudelle 2014–
2020, Maa- ja metsätalousministeriö tekee ryhmien valinnan kesällä 2014.
Varsinainen Leader-toiminta käynnistyy tämänhetkisen arvion mukaan syksyn
2014 aikana ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Ennen Leader-ryhmäksi hyväksymistä toimintaryhmällä tulee olla kuntien sitoumukset Leader-ohjelmaan
osallistumisesta vuosittaisella rahoitusosuudella.
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry on esittänyt ministeriölle toimittamassaan
Leader-hakemuksessa samaa suuruusluokkaa olevaa rahoituskehystä kuin
juuri päättyneellä ohjelmakaudella. Leader-rahoitus edellyttää myös kuntien
osallistumista Leader-ohjelman rahoitukseen 20 %:n maksuosuudella. Leaderohjelman rahoitukseen kuuluvat kuntien rahoitusosuudet on suhteutettu kuntien
maaseudulla asuvan väestön ja potentiaalisten toimijoiden sekä päättyneen
ohjelmakauden hankeaktiivisuuden mukaan.
Julkisen rahoituksen budjetti koko ohjelmakaudelle 2014–2020 on yhteensä
4.387.250 euroa, josta kuntien rahoitusosuus 877.450 euroa. Julkisen tuen
lisäksi budjettiin sisältyy hankkeiden toteuttajien omaa rahoitusta yhteensä
2.372.706 euroa. Lopen kunnan rahoitusosuus koko ohjelmakaudelle olisi
yhteensä 117.250 euroa, jolloin vuosittainen osuus olisi 16.750 euroa.
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry esittää, että Lopen kunta sitoutuu EMO
ry:n Leader-ohjelman rahoitukseen ja varautuu rahoittamaan sitä ohjelmakaudella 2014–2020 vuosittain 16.750 eurolla eli koko ohjelmakaudella
yhteensä 117.250 eurolla.
Kunnan vuoden 2014 talousarviossa on 16.700 euron suuruinen määrärahavaraus toimintaryhmätyöhön.
(PL)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy, että Lopen kunta osallistuu toimintaryhmätyöhön
ohjelmakaudella 2014–2020 EMO ry:n esittämän rahoitussuunnitelman
mukaisella kuntarahoitusosuudella, vuosittain 16.750 euroa ja yhteensä
117.250 euroa.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 8.8.2016 (§ 150):
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry esittää 28.6.2016 päivätyllä kirjeellään,
että Lopen kunta myöntää yhdistykselle vuoden 2016 kuntarahoitusosuuden.
Lopen kunnan vuoden 2016 talousarvioon on varattu 16.000 euroa toimintaryhmätyöhön. EMO ry:n julkisen rahoituksen kokonaismääräksi vuosille 2014–
2020 on myönnetty yhteensä 3.600.000 euroa, josta kuntien rahoitusosuus on
20 % eli 720.000 euroa. Lopen kunnan vuoden 2016 kuntarahoitusosuus tästä
kokonaissummasta on 13.284,72 euroa. Muut EMO ry:n kuntarahoittajat ovat
Espoo, Hyvinkää, Hausjärvi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa.
(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:lle 13.284,72
euron kuntarahoitusosuuden Leader-ohjelman toteutukseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 9.10.2017 (§ 251):
EMO ry tiedustelee 1.9.2017 saapuneella viestillä Lopen kunnan kantaa lisäkehyksen hakemiseen ja kuntarahoitusosuuden muuttamiseen vuodelle 2018 ja
siitä eteenpäin ohjelmakauden loppuun asti.
Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry on toiminut Leader-ryhmänä käynnissä
olevalla ohjelmakaudella vuodesta 2017 alkaen. EMO ry toimii kahdeksan kunnan alueella; Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula
ja Vantaa. Nyt käynnissä oleva ohjelmakausi päättyy vuoden 2020 lopussa.
EMO ry haki rahoituskehystä koko ohjelmakaudelle yhteensä 4.525.500 euroa,
josta kuntien rahoitusosuus oli 20 %, eli yhteensä 905.100 euroa. Alueen
kunnat tekivät päätökset osallistumisesta Leader-ohjelman rahoitukseen EMO
ry:n esittämän hakemuksen mukaisesti ja kuntien sitoumukset toimitettiin
MMM:n Leader-hakemuksen yhteydessä.
Maa- ja metsätalousministeriön tekemässä rahoituspäätöksessä EMO ry:lle
osoitettiin Leader-rahoitusta haettua pienempi määrä, yhteensä 3.600.000
euroa julkista rahoitusta. Myös kuntien rahoitusosuus pieneni samassa suhteessa ja tämä on huomioitu kuntien maksuosuuksissa vuosina 2014–2017.
Maa- ja metsätalousministeriö jätti kuitenkin mahdollisuuden tarkistaa Leaderryhmien rahoitusta ohjelmakauden aikana ja tarvittaessa korottaa Leaderryhmien rahoituskehystä. Maa- ja metsätalousministeriö on nyt tekemässä tätä
kehystarkistusta ja myöntämässä lisärahoitusta ohjelmakauden loppuun, vuosille 2018–2020, mikäli kunnat sitoutuvat omalta osaltaan lisärahoitukseen.

EMO ry:n hallitus on päättänyt esittää Maa- ja metsätalousministeriölle EMO
ry:n rahoituskehyksen korottamista alkuperäisen, vuonna 2014 anotun suuruiseksi vuosiksi 2018–2020, mikäli alueen kunnat suhtautuvat esitykseen
myönteisesti. Kuntarahoituksen osalta se tarkoittaisi kuntien rahoitusosuuksien
palauttamista alkuperäiselle tasolleen. Esitettävällä myöntövaltuuden tarkistuksella EMO ry:n hankkeiden rahoittamiseen tarkoitettu määräraha vuosille 2018–
2020 kasvaisi noin 396.000 euroa nykyisestä.
Lopen kunnan alueella Leader-hankkeita on toteutettu aktiivisesti yhdistysten ja
yritysten toimesta. Loppi on ollut hankerahoituksen nettosaaja.
(Valmistelija: Elinvoimajohtaja Jyrki Käki, p. 040 330 6014)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus myöntää Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:lle hakemuksen
mukaisesti kuntarahoitusosuutta 16.750 euroa vuodelle 2018 ja vuosittain
ohjelmakauden loppuun asti. Korotettua kuntarahaa laskutetaan vain, jos MMM
myöntää lisäkehystä EMO ry:lle.
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