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KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET

3306Dind

Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014–2020

1.1 Hakijan nimi

1.2 Y-tunnus/ yhdistyksen rekisteröintinumero

1.3 Hankkeen nimi

1.4 Hankenumero

Raportointihetki:
31.12.20____
Loppuraportti

Raportointijakso:
_____._____.20____-_____._____.20____

Kaikki yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet
Indikaattori

Tavoitetaso

Toteuma

Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä (hlö)
Perustelu, miten hyötyvän maaseutuväestön määrä on laskettu:

Tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit (h)
josta yli tavoitetason olevat talkootyötunnit (h)

Hankkeen aikana työllistyneiden määrä (htv)
Naiset, alle 29-vuotiaat (htv)
Naiset, 29 vuotta ja yli (htv)
Miehet, alle 29-vuotiaat (htv)
Miehet, 29 vuotta ja yli (htv)

Laajakaistainfrastruktuurin rakentaminen (vain alatoimenpide 7.3)
Indikaattori

Tavoitetaso

Toteuma

Tavoitetaso

Toteuma

Tuettavan/tuetun verkon liittymien lukumäärä (kpl)
Sähköiset palvelut (vain alatoimenpide 7.3)
Indikaattori

Tuetut verkossa toimivat palvelut (kpl)
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Uusiutuvaa energiaa tuottavat investoinnit (vain alatoimenpide 7.2)
Uusiutuvan energian tuotanto MWH/vuosi

Lähtötilanne

Tavoite

Toteuma

Sähköä MWH/vuosi
Lämpöä MWH/vuosi
Hankkeet, joissa toteuttajana tai osatoteuttajana on valtion virasto tai laitos
Valtion viraston tai laitoksen htv-tiedot

Arvio (htv)

Toteuma (htv)

Toteuma
(palkkaukseen
käytetty €-määrä)

Vuosi 20
Vuosi 20
Vuosi 20
Vuosi 20
Vuosi 20
Vuosi 20

Tämä indikaattoritieto täytetään hankkeen päätyttyä:
Indikaattori

Toteuma

Hankkeen tuloksena syntyneiden työpaikkojen lukumäärä
Naiset, alle 29-vuotiaat (kpl)
Naiset 29 vuotta ja yli (kpl)
Miehet, alle 29-vuotiaat (kpl)
Miehet, 29 vuotta ja yli (kpl)

Onko hankkeen myötävaikutuksella syntynyt uusia palveluita?
kyllä

ei

Mitä uusia palveluita on syntynyt? Palvelun kuvaus.

Paikka ja aika
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Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys
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MAASEUDUN PALVELUT JA KYLIEN KEHITTÄMINEN – TOIMENPITEEN SEURANTATIETOLOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN
Sähköisesti asioitaessa indikaattoritiedot tallennetaan suoraan Hyrrä-verkkopalveluun, jolloin
ne ovat toimivaltaisen ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän saatavilla. Paperilla asioitaessa indikaattorilomake liitetään tukihakemukseen. Tavoitteet vahvistetaan tukipäätöksessä.
Lomakkeeseen täytetään hakijan nimi, hakijan Y-tunnus, hankkeen nimi ja hankkeen numero. Jos
hakijalla ei ole Y-tunnusta, voidaan lomakkeelle merkitä yhdistyksen rekisteröintinumero. Tuen hakuvaiheessa hankenumeroa ei täytetä. Tuen hakuvaiheessa täytetään tavoitetaso –sarake. Jokaisen
indikaattorin kohdalla on kerrottu, millä mittarilla asiaa seurataan (esim. htv tai kpl). Osassa indikaattoreita seurataan vain toteumaa, joten tavoitetasoa ei tarvitse merkitä.
Tuen todelliset vaikutukset todetaan toteumasarakkeessa. Useampivuotisissa hankkeissa hankkeen
toteuma ilmoitetaan Hyrrä-järjestelmän kautta sähköisesti tai tällä indikaattorilomakkeella kerran vuodessa. Toteuma ilmoitetaan aina raportointijakson ajalta. Alle vuoden kestävissä hankkeissa toteuma
ilmoitetaan hankkeen päättyessä.
Indikaattoritiedot on oltava tallennettuina Hyrrä-järjestelmässä tai paperilla toimitettuna ELYkeskukseen tai Leader-ryhmään tammikuun loppuun mennessä. Raportointijakso on yleensä kalenterivuosi. Raportointijakso voi olla myös lyhyempi, riippuen hankkeen aloittamisen tai päättymisen
ajankohdasta. Viimeinen toteumatieto hankkeesta annetaan loppuraportin yhteydessä. Hanketukien vaikuttavuuden seurantatietoja on annettava lisäksi 2 vuoden kuluessa tuen viimeisen erän maksamisesta sitä erikseen pyydettäessä.
Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet ilmoittavat vain ne tulokset, jotka syntyvät
suoraan kehittämis- tai investointihankkeen toiminnasta. Jos kehittämishankkeessa mukana
olevalla yrityksellä on omia hankkeita, niiden tulokset ilmoitetaan yritystuen indikaattorilomakkeella.
Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet
Yleishyödyllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa raportoidaan parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä (hlö). Maaseutuväestöä ovat kaikki kaupunkien ulkopuolella asuvat
henkilöt. Tähän indikaattoriin lasketaan kaikki hankkeesta potentiaalisesti hyötyvät maaseutualueen
asukkaat. Esimerkiksi hankkeen toteutusalueen / -kunnan / -kylän asukasluku. Hankkeet, jotka koskevat laajakaistainfrastruktuurin rakentamista täyttävät myös tämän kohdan. Perusteluissa tulee kertoa, miten hyötyvä maaseutuväestö on laskettu. Hyötyvän väestön määrä tulisi arvioida realistisesti.
Kaikki yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet raportoivat tuetussa hankkeessa tehdyn
talkootyön määrän. Tehty talkootyö ilmoitetaan tunneissa. Tehtyyn talkootyöhön lasketaan mukaan
vain henkilöt, jotka ovat 15 vuotta tai yli. Tavoitteeseen ilmoitetaan suunnitelman mukaisen talkootyötuntien määrä. Hankkeen päätyttyä ilmoitetaan talkootyön kokonaismäärä tunteina, sekä tavoitteen
ylittänyt osa talkootyöstä.
Kaikki ELY-keskusten, että Leader-ryhmien kautta rahoitetut yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet raportoivat hankkeen aikana työllistyneiden määrän. Työllistyneiden määrä jaetaan
sukupuolen ja iän mukaan. Hankkeen aikana työllistyneillä tarkoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat
palkattu hankkeen rahoituksella hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitesarakkeessa riittää, että merkitään
yhteensä lukumäärä. Toteumaa ilmoitettaessa työllistyneiden määrä jaetaan sukupuolen ja iän mukaisesti.
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Jos yleishyödyllinen kehittämishanke koskee sähköisiä palveluita, tulee hankkeen raportoida tuetut
verkossa toimivat palvelut. Tämä tarkoittaa rahoitetulla hankkeella kehitettyjä palveluita.
Yleishyödyllisestä investointihankkeesta, joka koskee laajakaistainfrastruktuurin rakentamista,
tulee raportoida myös tuettavassa verkossa tarjottavien liittymien lukumäärä (kpl). Liittymien
lukumäärä perustuu suunnitelmaan.
Hankkeet, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa, tulee raportoida uusiutuvan energian tuotanto ja
säästö. Tämän indikaattorin osalta raportoidaan myös lähtötason tieto.
Hankkeet, joissa toteuttajana tai osatoteuttajana on valtion virasto tai laitos
Hankkeista, joissa toteuttajana tai osatoteuttajana on valtion virasto tai laitos, tulee vuosittain
eriteltynä raportoida arvio valtion viraston tai laitoksen hankkeeseen käyttämästä henkilötyövuosimäärästä (htv). Lisäksi on raportoitava vuosittainen toteutuma htv-määrästä ja kyseistä htv:tä
vastaavasta palkkaukseen käytetystä euromäärästä. Valtion virastot ja laitokset on lueteltu Valtiokonttorin internet-sivuilla: http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/Public/default.aspx?nodeid=25946
Toteumalomake
Hankkeen tuloksena syntyneiden työpaikkojen lukumäärä, täytetään hankkeen päätyttyä. Tähän
ei lasketa hankkeen rahoituksella ja aikana työllistyneitä, sillä ne lasketaan hankkeen aikana työllistyneiden määrään. Jos hankkeen seurauksena on syntynyt uusi työpaikka, ilmoitetaan se tässä, jaoteltuna sukupuolen ja iän mukaan. Mikäli työpaikka on puolipäiväinen, saadaan aikaan 0,5 uutta työpaikkaa. Mikäli työpaikka on osavuotinen, saadaan esim. kolmen kuukauden vuotuisesta työajasta
0,25 työpaikkaa.
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