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Aisaparin alueella osataan hakea 
hankerahoitusta

Kyllä!

 512 haettua hanketta 
tai toimenpidettä

 Yli 200 uutta hakijaa



Aisapari on merkittävä hankerahoittaja 
myös euromääräisesti
Pitää paikkansa!

 Kokonaisrahoitus
 21 milj. €
 Julkinen rahoitus
 12 milj. €
 Yksityinen rahoitus
 9 milj. €



Kökkätyöllä saadaan paljon aikaan 
Aisaparin alueella
Toden totta!

 Talkootyön arvo 1,5 milj. €
 => 100.000 tuntia
 => yli 60 htv



Aisapari rahoittaa hankkeita koko toimi-
alueelle

Näin on!
 Kymmeniä hankkeita on 

toteutettu jokaisessa 
alueen kunnassa 



Aisaparin rahoituksella luodaan uusia 
työpaikkoja ja uusia yrityksiä

Todellakin!

 51 kpl uusia työ-
paikkoja

 23 kpl uusia yrityksiä



Aisaparin rahoittamissa yrityksissä 
liikevaihto ja taloudellinen tulos kasvavat

Totta tosiaan!

 Liikevaihdot + 34 %
 Taloudelliset tulokset      

+ 49,8 %



Aisapari rahoittaa innovatiivisuutta ja 
kestävää kehitystä tukevia hankkeita

Tosi on!

On muun muassa rahoitettu 
hankkeita, joissa uudella tavalla
 edistetty digitalisaatiota
 lisätty tietoisuutta lähiruoasta ja
 toteutettu kokeiluja ja 

esiselvityksiä



Aisaparin hankkeet vahvistavat paikallisia 
yhteisöjä ja -identiteettiä

Ehdottomasti!

 110 hanketta 
vahvistamassa paikallisia 
yhteisöjä ja – identiteettiä 

 Kokonaisrahoitus 3,5 milj. €



Aisaparin toiminta edistää alueen 
kansainvälistymistä

That's right!

 27 kpl yhteistyö-
kumppania

 11 eri maasta



Aisaparin hankkeet tukevat alueen 
elinvoimaisuutta
Totta joka sana!

Elinvoimaisuus on
 toimeentuloa
 viihtyvyyttä
 ketteryyttä



Aisapari tekee yhteistyötä 
paikallisesti sekä alueiden välillä
Täyttä faktaa!

 Järjestetty yli 500 erilaista 
tilaisuutta yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa

 Hankeyhteistyötä 19 Leader-
ryhmän kanssa Suomessa



Aisaparin myöntövaltuus 
käytetään 100 %:sti

Taatusti!

 Tavoite 100 % 
käyttö

 Toteuma 
15.9.2020 99,97 %



Tulevalla ohjelmakaudella 
tavoitteena on saada vähintään 

yhtä hyviä tuloksia.

Nykyiset ja uudet kumppanit
tarvitaan mukaan hyvien 

tulosten aikaansaamiseksi.

www.aisapari.net



Hankkeet Lapua 2014 - 2020

• Kehittämishankkeet (= elinkeinolliset kehittämishankkeet, 
yleishyödylliset kehittämishankkeet ja yleishyödylliset investoinnit) 
yhteensä 52 kpl

• Yritystuet 17 kpl
• Lisäksi 8 hanketta, jotka odottavat vielä päätöstä
• Kokonaisrahoitus n. 5 milj. €, julkista rahoitusta 2,6 milj. €



Siirtymäkausi 2021 - 2022

• Vuodet 2021 – 2022 siirtymäkautta, käytössä uuden kauden varat
• Toteutetaan Merkki Päällä –strategiaa
• Hakujaksot

• 28.2.2021
• 30.5.2021
• 30.9.2021

• Rahoitusta erityisesti yritystukiin, elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin 
ja yhdistysten hakemiin yleishyödyllisiin kehittämis- ja 
investointihankkeisiin. Kehittämishankkeissa erityisesti aito 
uudenlainen yhteistyö ja uudet kustannusmallit. 



Uuden ohjelmakauden strategia

• Uusi ohjelmakausi alkaa 1.1.2023, kesto 31.12.2027?
• Leader-ryhmien II-vaiheinen haku
• 1. vaihe - palautus 31.5.2021
- verkosto- sekä tarve- ja voimavara-analyysit
- Alueen toimijoiden osallistamista – työpajat 02 – 04/2021 – saa 

ilmoittautua
- 2. vaihe - palautus 31.12.2021
- Strategian painopisteiden täsmentämistä, toimijoiden osallistamista ja 

alueen yhteisen, kirkastetun tahtotilan muodostamista



Kiitoksia mielenkiinnosta!

Mervi Niemi-Huhdanpää,
toiminnanjohtaja

0500 765871,
mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net
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