Kouvolan kaupunki
Asuminen ja
ympäristö

OHJE

Maaseutulautakunta

16.1.2020

1 (2)

Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden kehittäminen, rahoitusperusteet
Kouvolan kaupunki, jäljempänä kaupunki, myöntää rahoitusta
maaseutupalvelujen talousarvioon varatusta avustusmäärärahasta
maaseudun ja haasteellisten alueiden elinvoimaisuuden ja asukkaiden
hyvinvoinnin edistämiseksi seuraavien periaatteiden mukaisesti.
1. Rahoituksen myöntää hakemuksesta Kouvolan maaseutulautakunta ja
hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yritys tai yhteisö, jolla ei ole
veroja, työnantajasuorituksia tai muita julkisoikeudellisia maksuja
perinnässä.
Rahoitushakemuksen tarkoittama hanke tai toimenpide kohdistuu entisen Anjalankosken, Kouvolan tai Kuusankosken alueeseen tai siellä
toimiviin yrityksiin tai asuviin asukkaisiin.
2. Rahoitusta voidaan myöntää sellaiseen hankkeeseen tai toimenpiteeseen, joka edistää kohdassa 1. mainitun alueen elinvoimaisuutta ja
asukkaiden hyvinvointia ja jolle kaupunki ei ole myöntänyt muuta tukea
tai avustusta. Yritysten osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat mm. yrityksen liiketoiminnan kehittäminen, niiden henkilöstön hyvinvoinnin sekä osaamisen kehittäminen ja koulutus, ei kuitenkaan kone- ja laiteinvestoinnit. Rahoitusta voidaan myöntää myös hankkeeseen, jonka muu
osarahoitus tulee EU:n tai kansallisista ohjelmista ja lähteistä. Etusijalla
ovat hankkeet ja toimenpiteet, jotka kohdistuvat rahoitusperusteissa
määriteltyjen alueiden elinkeinojen, yrittäjyyden, sekä palvelutarjonnan
ja palveluperustan kehittämiseen.
3. Myönnettävän rahoituksen määrä on enintään 50 % tuettavan
hankkeen tai toimenpiteen hyväksyttävistä ja välittömistä hakijan
kirjanpitoon viedyistä kustannuksista ja se on EU:n valtiotukisäädösten
mukaista ns. vähämerkityksellista tukea (max. 200.000 €/3v). Mikäli
arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, rahoitus
myönnetään arvonlisäverottomiin kustannuksiin. Mikäli arvonlisävero
jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, sen osuus on myös
tukikelpoinen.
4. Rahoitusta tulee hakea ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Hakemiselle ei ole määräaikaa. Mikäli hankkeen tai toimenpiteen kesto jatkuu vuodenvaihteen jälkeen, myönteinen rahoituspäätös
kohdistuu niihin kustannuksiin, jotka toteutuvat päätöksentekovuonna.
5. Myönnetty rahoitus pannaan maksuun pääsääntöisesti hakijan esittämän ja kaupungin hyväksymän maksatushakemuksen perusteella.
6. Hankkeen tai toimenpiteen toteuttamisen aikana kaupungilla on oikeus
tutustua ja saada hakijalta sen edistymistä koskevia tietoja.
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7. Mikäli kaupungin rahoitusosuus kattaa yli puolet hankkeen tai toimenpiteen kokonaiskustannuksista, hakijan tulee noudattaa lakia julkisista
hankinnoista sekä rahoituspäätöksen yhteydessä mahdollisesti annettavia hankintaohjeita.
8. Kaupungilla on oikeus periä myönnetty rahoitus takaisin, jos rahoitusta
on käytetty hakemuksesta poikkeavaan tarkoitukseen tai sen käytössä
muutoin on toimittu vastoin lakia tai näitä ohjeita.
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