Yhdistykset, asukkaat ja
yritykset kaupungin kumppaneiksi
asuinalueiden kehittämiseen
Maaseutukunnissa ja kaupungeissa eri puolilla Suomea ja Eurooppaa
on hyviä kokemuksia asuinalueiden kehittämisestä yhteistyössä
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. EU haluaa
vahvistaa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (Community
Led Local Development, CLLD) alueiden kehittämisen välineenä.
Komissio tarjoaakin nyt paikallisyhteisöille mahdollisuutta
hyödyntää rakennerahastojen, maaseuturahaston ja meri- ja
kalatalousrahaston tukea.

Yhteisölähtöistä paikallista
kehittämistä tuetaan yli 23 000
asukkaan kaupungeissa

•

Ohjelmakaudella 2014–2020 myös kaupungeissa
toimivat yhdistykset ja asukkaat voivat hakea rakennerahasto-ohjelmasta tukea paikalliseen kehittämistoimintaan. Suomessa yli 23 000 asukkaan kaupunkien
keskusta-alueiden kansalaistoimijalähtöistä, kaupungin ja yhdistystoimijoiden kumppanuuteen perustuvaa
eli Leader-metodia toteuttavaa kehittämistä tuetaan
seuraavien Suomen rakennerahasto-ohjelmaan
kirjattujen periaatteiden mukaan:

•

1. Toiminta on omaehtoista, alhaalta ylös
suuntautuvaa ja kansalaistoimijalähtöistä
paikallista kehittämistä.
2. Toiminta on avointa, osallistavaa ja laaja-alaista.
3. Toiminta perustuu paikallisten
toimijoiden yhteistyössä laatimaan
kehittämissuunnitelmaan, jonka päätavoitteina
ovat työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksien
edistäminen sekä sosiaalisen pääoman ja
yhteisöllisyyden lisääminen.
4. Toiminta-alue on perusteltu toiminnallisuuden
ja paikallisten olosuhteiden näkökulmasta.
5. Toiminta-alueen kaupungit osallistuvat
kehittämistoimintaan omalla rahoituksellaan.
Kehittämistoiminnan tulee toteuttaa
rakennerahasto-ohjelman painopisteitä:

•
•
•

Sosiaalinen osallisuus (ESR)
Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen (ESR)

•

Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn
parantaminen (EAKR)
Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
Vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR)

Paikallisen kehittämisstrategian
laatiminen ja rahoituksen hakeminen
Aloitteen kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen
voi tehdä kuka tahansa kaupungin toimija: esimerkiksi kaupunginosayhdistys, paikallinen yrittäjä tai
asukas.
Ensiksi tulee kerätä porukka, johon haetaan mahdollisimman laajasti kaupungin toimijoita mukaan.
Porukka laatii yhteistyössä kehittämissuunnitelman.
Suunnitelman toteuttamiseen voidaan hakea rahoitusta rakennerahasto-ohjelmasta alueen ELY-keskukselta tai maakunnan liitolta.
Tukea kehittämistoiminnan aloittamiseen voi hakea
myös alueen Leader-ryhmältä. Leader-ryhmät ovat
maaseudulla toimivia seudullisia kehittämisyhdistyksiä, joilla on pitkä kokemus kansalaistoimijalähtöisestä
kehittämisestä ja EU-rahastojen hankerahoituksesta.

Miksi kaupungin kannattaa
edistää kansalaistoimijalähtöisen
kehittämisen syntymistä?
Kansalaistoimijoiden mukaan saaminen kaupungin
kehittämiseen ja kaupungin kumppaniksi tuo lisää
resursseja esimerkiksi sosiaalisen osallisuuden
parantamiseen. Paikallisille hankkeille voidaan saada
rahoitusta, uusia tekijöitä ja talkootyöpanosta ja
kehittämistoimintaan sitoutuneita ihmisiä ja pitkäjänteisyyttä.

Lisätietoja:
• www.rakennerahastot.fi
• www.leadersuomi.fi
• Laura Jänis, Yhteisölähtöisen paikallisen
kehittämisen työryhmä, puh. 029 51 62090,
laura.janis@mmm.fi

• Heli Walls, Leader-asiamies,
puh. 045 327 1117, heli.walls@kylatoiminta.fi
• Christell Åström, Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän pääsihteeri,
puh. 050 5747 993, christell.astrom@mmm.fi

