Maa- ja metsätilojen kehittämistuet
1.

Kehittämistukien myöntämisen yleiset ehdot
Rovaniemen kaupunki tukee maa- ja metsätilojen tuotantotoiminnan kehittämistä
myöntämällä avustuksia eri kehittämistoimiin.
 Tuki kohdennetaan toimenpiteisiin, joihin ei ole mahdollista saada muuta julkista tukea.

2.



Tila- ja kiinteistökohtaista tukea haettaessa on kohteen sijaittava Rovaniemen
kaupungissa.



Mikäli maatila, viljelykset tai metsäpalsta johon tuki kohdentuu, on yhtymän tai
kuolinpesän omistuksessa, on vähintään yhden omistajista oltava kirjoilla Rovaniemen
kaupungissa.



Kehittämistuen osuus lasketaan aina palveluntarjoajan hinnasta ilman arvonlisäveroa.

Suoraan Rovaniemen kaupungilta haettavat kehittämistuet


Peltojen kalkitus ja viljelysteiden sorastus (Lom1) enintään 50 % ostopalvelun hinnasta
(alv 0 %)
o liitteeksi vaaditaan tosite laskun maksamisesta, kopio maatilatalouden
veroilmoituslomakkeesta (jatkuvaa kannattavaa toimintaa harjoittava maatila), kopio
vuokrasopimuksesta (vuokra-aikaa jäljellä vähintään 5 vuotta)



Avustus pellon salaojittamiseksi 200 €/ha (Lom1)
o liitteeksi vaaditaan kopio kartasta ja ojitussuunnitelma, jonka toteutus
tarkastetaan tilakäynnillä.



Maksullisen lomituksen tuki (Lom1) 5,50 €/lomitettu tunti (max. 120 h/hlö/v)
o hakemuksen liitteeksi vaaditaan kopio maksullisen lomituksen laskusta ja tosite sen
maksamisesta.



Avustus karjatilan uuden pellon raivaamiseksi 200 €/ha (Lom2)
o edellytetään oman peltoalan osalta alle 80 % rehuomavaraisuutta
(laskentataulukko hakulomakkeella)



Karjatilan jatkajan starttiraha 1.700 euroa/yritys
o edellyttää ELY -keskuksen myönteistä päätöstä nuoren viljelijän tuesta
(liitteeksi kopio Lapin ELY-keskuksen päätöksestä ja jäljennös allekirjoitetusta
kauppakirjasta).

Edellä mainitut tilakohtaiset kehittämistuet voivat olla enintään 3.400 euroa/vuosi.
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Hakemuslomakkeet ovat kaupungin internetsivuilla liitetiedostona osoitteessa:
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Tyo-ja-elinkeinot/Maaseutu--ja-maatalous
(kopioi hakukoneelle)
Lomakkeet tulee täyttää huolellisesti. Esim. ilman hakijan pankkiyhteystietoja, Y-tunnusta ja
osoitetta maksua ei voi suorittaa. Y-tunnuksen sijasta voi merkitä syntymäajan (ppkkvv ilman Hetu:a).

3.

Palveluntarjoajien välittäminä toteutuvat kehittämistuet


Kehittämispalvelut ProAgria Lappi ry tai muut palvelun tarjoajat
50 %:n alennus palvelun toimitusmaksusta
o tukea ei myönnetä veroneuvontaan, tukihakemuksien täyttöpalveluun tai EUrahoitteisten kehittämishankkeiden avulla toteutetuille neuvontapalveluille, jotka
laskutetaan asiakkaalta projektikohtaisesti
o uusien toimijoiden osalta tukimenettely on varmistettava ennakolta



Kotieläintilojen (nauta, sika ja lammas) tuotosseuranta ProAgria Lappi ry,
o enintään 50 % ostopalvelun toimitusmaksusta (alv 0 %),



Jalostussuunnitelmat Faba Jalostus Oy
o enintään 50 % ostopalvelun toimitusmaksusta (alv 0 %),



Tuotantoeläinten eläinlääkäripalveluiden tuki / kaupungin eläinlääkärit
o matkakustannuksista ja käyntimaksusta (alv 0 %) tuottajan omavastuu 30 € ja
tuki enintään 140 €/hoitokäynti



Metsäsuunnitelmien kustannuksista 35 %, kuitenkin enintään 2 €/ha Rovaniemen
metsänhoitoyhdistys ry ym. toimijat
o tukea ei makseta metsäarvioista
o uusien toimijoiden osalta tukimenettely on varmistettava ennakolta

Hakemukset voi lähettää:
sähköpostiin:

heli.valikangas@rovaniemi.fi

kirjeenä osoitteella:

Rovaniemen kaupunki
Alueelliset palvelut
Koskikatu 27, 2. krs
96101 Rovaniemi

tai jättää kirjeen Osviitta asiakaspalveluun osoitteessa:
Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste,
Koskikatu 25, 2. kerros
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Kylien kehittämissäätiö
Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoituksen on vahvistaa Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistää
niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiö voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja
irtainta omaisuutta sekä arvopapereita ja muita osakkeita sekä olla jäsenenä eri
yhteisöissä.

Säätiön toiminta
Tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja
 lisäävät kylien vetovoimaisuutta

 edistävät kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa
 ylläpidetään kylillä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista
ja elinkeinojen harjoittamista
 edistää tutkimustoimintaa eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien
selvittämiseksi
 säätiön varoja ei käytetä kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen.
Lisätietoa hakumenettelystä, ohjeet ja lomakkeet löytyvät kaupungin internet-sivuilta
osoitteesta:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Kylien-kehittamissaatio
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