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... ?

De som bor i en by är ofta mest lämpade att avgöra 
vilka utvecklingsbehoven i byn är. Med hjälp av 
projekt kan ni själva påverka hurdant det är att bo 
och vara företagare i er hembygd. 

• Skulle servicen i byn kunna förbättras genom 
samarbete mellan företagarna eller genom nya 
verksamhetssätt? 

• Är det en samlingsplats eller bättre nätförbin-
delser som behövs? 

• Eller är ni intresserade av att börja restaurera 
ett natur- eller kulturobjekt som gör hembyn 
trivsammare, ger ungdomarna nya möjligheter 
att syssla med hobbyer och lockar också långväga 
besökare?

Små stora gärningar som 
utvecklar hembygden

Utvecklings- och investeringsprojekten ger 
chansen att förverkliga många slag av idéer som 
förbättrar servicen och livskvaliteten på lands-
bygden. Resultaten av projekten är till nytta för 
företagarna och invånarna i området. 

Inom ramen för projekten kan ni också arrange-
ra utbildning, sprida information samt främja 
samarbete och innovationer. Små gärningar, stora 
gärningar – allt är möjligt. 

Utvecklingsprojekten främjar företagsamheten och 
förbättrar servicen och boendetrivseln på landsbygden. 
Människor i alla åldrar trivs på en landsbygd där det 
finns arbetstillfällen, service och saker som man kan göra 
tillsammans. En aktiv landsbygd drar också till sig nya 
invånare och människor som vill tillbringa fritiden där. 
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Stöd kan sökas… 
• av offentligrättsliga samfund och privaträttsliga 

sammanslutningar, till exempel byaföreningar 
och andelslag.

• för bl.a. arbetstagarnas lönekostnader, 
 resekostnader, arvoden till sakkunniga, köpta 
tjänster, kanslikostnader, hyror och styrgrup-
pens utgifter. 

• för investeringar, t.ex. anskaffning av maskiner, 
anordningar och utrustning, eller för bygg- och 
iståndsättningskostnader. 

NTM-centralerna och Leadergrupperna berättar 
mer om stödvillkoren.

Stödbeloppet
För investeringar kan 75 procent beviljas i stöd, 
och stödet för utvecklingsprojekt kan vara hela 
100 procent av de godtagbara skäliga projektkost-
naderna. Stödbeloppet är beroende av stödfor-
men och av prioriteringarna i NTM-centralens 
eller Leadergruppens utvecklingsplan. Du behöver 
också egna pengar för projektet. Stödet betalas i 
efterskott, därför behövs tillfällig finansiering. 

Ansök  
om stöd

mavi.fi/hyrra

Stödansökan fyller du behändigt i på nätet. 
Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om 
stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende 
har hunnit och bläddra i dina ansöknings-
uppgifter. Via Hyrrä ansöker du också om 
utbetalning efter att projektkostnader har 
uppkommit. 

Inga speciella färdigheter krävs för att an-
vända Hyrrä. Det är lätt att fylla i e-ansökan, 
eftersom systemet vägleder dig steg för steg. 
Hyrrä betjänar dig dygnet runt på din egen 
hemdator. 

Ta kontakt
Har du en idé? Börja genom att kontakta 
NTM-centralen eller Leadergruppen i ditt 
område och lägg fram din idé. NTM-cen-
tralerna och Leadergrupperna ger råd om 
stödansökan.
www.ntm-centralen.fi
www.leadersuomi.fi

Ytterligare upplysningar  
på webben

mavi.fi/projektstod  
Landsbygd.fi


