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• perustettu v. 1999

• Leader-ryhmä, rahoittaa paikallisia yrityksiä, jotka 
sijaitsevat Aisaparin toiminta-alueella

• toiminta-alue; Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, 
Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli

LEADER AISAPARI



• rekisteröity yhdistys
• päätökset tekee hallitus (12 henk.) edustettuina 
yrittäjät, yhdistykset, julkinen taho ja ”maaseudun 
asukkaat”
• kehittämisstrategia kaudelle 2014 – 2020 ”Merkki 
Päällä”,  julkista rahoitusta n. 10,2milj. € + 
lisärahoitus, yht. 12 milj. € + yksityinen rahoitus => 
21 milj. €
• julkinen rahoitus EU 42 %, valtio 38 %, kunnat 20 %

LEADER AISAPARI



Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultti- ja 
asiantuntijapalveluiden käyttöön
• Liiketoimintaan valmentava neuvonta
• Tuotekehityshankkeisiin
• Tuotannon pilotointiin
• Markkinointisuunnitelman laatimiseen
• Koemarkkinointiin
• Kansainvälistymisselvitykseen
• Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoiminnan 
aloittamista tukevien kokeilujen toteuttamiseen sekä 
alkaville että toimiville yrityksille (uusi toiminta).

Perustamistuki  



• ei investointeihin (koneet / laitteet)

• ei käyttöpääomaksi
• ei omistajan- tai sukupolvenvaihdoksiin
• ei rahoitusvaikeuksissa oleville yrityksille
• ei hakijalle, joka saa starttirahaa tai vastaava
• pääsääntöisesi aloittavan yrittäjän ensimmäisen 
uuden yrityksen perustamisvaiheessa, toimivalle 
yritykselle kun lähdetään kohti uutta

Perustamistuki / rajoituksia



• perustamistuki  5.000 - 35.000,- €

• kokeilutoimenpiteet  2.000 - 10.000,- €

• maksut 2- 3 erässä kun toimintasuunnitelman 
mukaiset toimet on asianmukaisesti toteutettu (ei 
kuitteja vaan toimenpiteiden toteuttamisen 
todentaminen)

Perustamistuki / tuen määrä



• ryhmässä 3 – 10 yritystä (alle 50 htv, 

matkailuyritykset alle 10 htv)
• yhteinen kehittämisen tarve markkinoinnin- , 
myynnin-, viennin- tai tuotannon kehittäminen
• hankkeessa toteutetaan sekä yhteisiä, että 
yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä
• tuki max 75 %

Yritysryhmähanke



• kiinteä omaisuus: rakentaminen, rakennuksen 

hankkiminen tai kunnostaminen, maan hankinta voi 
sisältyä hakemukseen (max. 10 % kokonaismenoista)
•koneet, laitteet kalusteet,
aineettomat investoinnit (tekijänoikeudet, patentit)
• investointeihin liittyvät toteutettavuusselvitykset 
(esim. konsulttien palkkiot, investointien 
toteutettavuus)

Yritystuki / investoinnit



• tuki lasketaan verottomista kustannuksista, 
jos hakija alv-velvollinen

• tuen määrä investoinneissa 20 % 
• tuen määrä min. 2.000 € (= 10.000 € hanke)

• toteutettavuusselvitykset 40 – 50 %
• tuen määrä min. 1.500 €

Yritystuki / investoinnit



•Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti, käsittely 
seuraavassa mahdollisessa kokouksessa, kun hanke 
on valmis
•Kokouksia v. 2021 kuukausittain
•Aisaparin hallitus käsittelee hakemukset ja tekee 
tarkoituksenmukaisuusharkinnan
•ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen => 
lopullinen kirjallinen päätös => maksatukset

Päätöksenteosta



1) Liiketoimintasuunnitelma, rahoitus- ja 
kannattavuuslaskelmat sekä suunnitelma hankkeen 
toimenpiteistä + kustannusarvio – rahoittajaan yhteys 
jo alkuvaiheessa

2)   Hakemus vireille ennen kuin tehdään mitään 
”peruuttamatonta” – esim. työ aloitettu, tilaus tehty
3)    Rahoittaja ottaa virallisen kannan 
rahoituskelpoisuuteen vasta kun hakemus liitteineen on 
toimitettu

Marssijärjestys 
/muistettavaa ☺
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