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Leader Liiveri tukee yhdistysten pieniä investointeja
Tukea myönnetään investointeihin, joiden kustannusarvio on 800–10000 €. Tuen osuus
rahoituksesta on 75%. Investoinnit voivat olla rakentamista, kone- tai kalustohankintoja tai
aineettoman omaisuuden hankintoja. Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.
Tukea voivat hakea yhdistykset ja säätiöt Ilmajoella, Jalasjärvellä tai Seinäjoella lukuun
ottamatta Seinäjoen ydinkeskustaa.
Hankkeen teemat
Hankkeen teemana on yhteisessä käytössä olevien alueiden, kokoontumistilojen ja järjestelmien
viihtyvyyden, käytettävyyden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden parantaminen.
Tuetuilla investoinneilla voidaan esimerkiksi tehostaa yhteisessä käytössä olevien tilojen käyttöä
av-välineillä sekä kokoustekniikkaa tai äänestoistoa parantavilla hankinnoilla. Pienimuotoisella
rakentamisella voidaan parantaa tai rakentaa leikki- ja liikuntapaikkoja.
Yhteisten tilojen viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta voidaan parantaa hankkimalla
ilmalämpöpumppuja tai vaihtamalla valaistusta tai keittiön laitteita entistä
energiatehokkaampiin. Turvallisuutta voidaan lisätä opastein ja esteettömyyden parantamisella
sekä käyttövarmuutta aggregaattihankinnalla.
Haku- ja toteutusaika
Hakuaika on 26.9.2015–18.11.2015 klo 15:45.
Investointien toteutusaika on 31.12.2016 saakka.
Lisätietoja: www.liiveri.net

REKO Seinäjoki-lähiruokarenkaassa yli 3000 jäsentä
REKO Seinäjoki on lähiruokarengas, jossa eteläpohjalaiset tuottajat myyvät itse tuottamaansa tai
valmistamaansa ruokaa suoraan kuluttajalle. Tuotteiden tilaus ja markkinointi tapahtuvat
Facebook-ryhmässä. Lähiruoan tuottaja kertoo tarjonnastaan Facebook-ryhmän seinällä ja avaa
mahdollisuuden tilata tuotteita. Kuluttaja ilmoittaa haluamansa määrän ja sitoutuu noutamaan
tuotteet sovittuun hintaan. Myyntitapahtumat järjestetään aina parittomilla viikoilla, perjantaisin
klo 16.15 - 17.15. Paikkana on Päivölän K Citymarketin parkkipaikka.
REKO on lyhenne sanoista rejäl konsumtion eli reilua kuluttamista. Renkaan tavoitteena on, että
niin kuluttaja kuin tuottajakin voittavat. Jos lähiruoka-asia kiinnostaa sinua, niin tutustu REKO
Seinäjoki Facebook-ryhmään. Sieltä löydät ohjeet niin tuottajalle kuin kuluttajallekin.

Iloa vapaaehtoistoiminnasta -tapahtuma Seinäjoella
Vapaaehtoistoiminnan Pop up -tapahtuma järjestetään la 24.10. klo 10–15 Seinäjoella
Torikeskuksessa, Kauppatori 1–3.
Ohjelmassa on mm. yhdistysten esittelyä sekä vapaehtoisten ja kokemusasiantuntijoiden
puheenvuoroja. Luvassa on myös musiikkia, tanssia, runoja ja mukavaa yhdessäoloa.
Myös Leader Liiveri on mukana tapahtumassa. Tule keskustelemaan ideoistasi ja saamaan tietoa
hankerahoitusmahdollisuuksista!
Lisää tietoa tapahtumasta: http://www.jarjestotaloseinajoki.net

Varmista ilmoituspaikkasi Etelä-Pohjanmaan kulttuuriesitteeseen 2016
Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisema kulttuuriesite 2016 tarjoaa monipuolisesti tietoa kulttuuri- ja
musiikkitapahtumista, museoista, näyttelyistä ja teatteriesityksistä Etelä-Pohjanmaan liiton alueella.
Painettua kulttuuriesitettä jaetaan eri tapahtumapisteisiin, kuntiin ja majoituskohteisiin. Esite
julkaistaan myös sähköisessä muodossa. Tarkemmat tiedot ilmoitusten hinnoista ja ilmoituksen
jättämisestä 30.10. mennessä: http://www.epliitto.fi/kulttuuri

Energiatehokas maaseutu -seminaari
Seminaari järjestetään 5.11.2015 klo 10.00–15.30 Sedu Aikuiskoulutuksen auditoriossa, osoite
Rastaantaival 2, 60200 Seinäjoki.
Maksuttomassa seminaarissa käsitellään aurinkoenergiaa ja muita uusia energiaratkaisuja. Lisäksi
puhutaan korjausrakentamisesta ja rahoituksesta. Seminaari on Sedu Aikuiskoulutuksen
Energiatehokas korjausrakentaminen 2 -hankkeen järjestämä. Lisätietoja tästä ja muista
koulutuksista: http://www.seduaikuiskoulutus.fi/fi/Esittely/Projektit/Energiatehokaskorjausrakentaminen-2

Tämä uutiskirje perustuu Leader Liiverin Kylille-hankkeen koostamaan yhteystietorekisteriin.
Ilmoitathan paluuviestinä, jos et halua jatkossa vastaanottaa uutiskirjettä.
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