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Elävä Kainuu LEADER ry valmistelee parhaillaan paikallista LEADER-ohjelmaa sekä hakemustaan LEADER-ryhmäksi ohjelmakaudelle 2021-2027. Toimintaryhmän toiminta-alue tulee säilymään ennallaan kattaen Kuhmon kaupungin sekä Hyrynsalmen, Ristijärven,
Sotkamon ja Suomussalmen kunnat. Ohjelmavalmistelua toteutetaan yhteistyössä alueen asukkaiden, toimijoiden sekä kuntien kanssa ja sen on määrä valmistua vuoden 2021 aikana.
Aiemmista ohjelmakausien vaihdoksista poiketen tulevaan kauteen
tultaneen siirtymään ilman pitkää katkosta rahoituksen myöntämisessä (nk. siirtymäkausi alustavasti 2021-2022). Siirtymäkaudella noudatetaan nykyistä LEADER-ohjelmaa ja lainsäädäntöä. Siirtymäkausi
rahoitetaan ohjelmakauden 2021-2027 varoista ja sitä tulee hakea
erikseen 30.10.2020 mennessä. Tämän vuoksi myös kuntarahaosuuksista tulee olla uudet sitoumukset.
LEADER-ohjelman julkinen rahoitus koostuu uudella ohjelmakaudella entiseen tapaan EU- (42%), valtio- (38%) ja kuntarahaosuuksista
(20%). Esitys kuntakohtaisiksi rahoitusosuuksiksi, vuosittaisiksi laskutuseriksi ja haettavaksi LEADER-rahoituskehykseksi kaudelle
2021-2027 on esitetty liitteessä (LIITE 2, taulukko 1).
Elävä Kainuu LEADER ry:n alue on ollut myös osa Kainuun ja Koillismaan Kalaleader-ohjelmaa, minkä osalta kuntarahoitusosuudet on
laskutettu suoraan kunnilta ohjelmaa hallinnoivan Oulujärvi LEADER
ry:n toimesta. Tarkoitus on, että ohjelmayhteistyötä jatketaan nykyisenkaltaisena myös tulevalla kaudella, mutta käytänteiden selkiyttämiseksi ao. kuntarahoitusosuus toivotaan voitavan lisätä osaksi Elävä Kainuu LEADER ry:n LEADER-ohjelman kuntarahoitusosuutta,
jolloin Elävä Kainuu LEADER ry suorittaa Kalaleader:n kuntarahoitusosuuden suoraan Oulujärvi LEADER ry:lle.
Toimintaryhmän hallituksen näkemyksen ja alueen kuntayhteyshenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen mukaisesti Elävä Kainuu
LEADER ry:n kokonaisrahoituksen suuruudeksi pyritään hakemaan
nykyisen ohjelmakauden kuntarahasitoumusten mukaista rahoituskehystä sekä liittämään siihen myös Kalaleader-ohjelman kuntarahoitusosuus nykyisen kauden maksuosuuksien suuruisena.
Elävä Kainuu LEADER ry esittää, että Ristijärven kunta sitoutuu vuosina 2021-2027:
- jatkamaan osana Elävä Kainuu LEADER ry:n toiminta-aluetta ja
LEADER-ohjelmaa

- osallistumaan LEADER-ohjelman julkiseen rahoitusosuuteen
6.500,00 €/vuosi, yht. 45.507,00 € ja Kalaleader osuuteen 2.314,00
euroa koko ohjelmakaudella liitteessä esitetyn mukaisesti (LIITE 2,
taulukko 2)
- jatkamaan osana Kainuun ja Koillismaan Kalaleader-aluetta ja -ohjelmaa esitetyn kaltaisella menettelyllä.
Elävä Kainuu Leader ry on pyytänyt päätöstä em. esityksestä
16.10.2020 mennessä.
LIITTEET:
1. Kuntarahaesitys
2. Kuntarahan maksuosuus ohjelmakaudelle 2021-2027
Lisätietoja kunnanjohtaja puh. 044 715 9300.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy Elävä Kainuu Leader ry:n esittämän
kuntarahoituksen ja esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
kuntarahoituksen ja talousarvioon varataan määräraha.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
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