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Miehikkälän kunta
Arto Ylönen
Leader Sepran rahoitus kaudella 2021-27

Kehittämisyhdistys Sepra ry on yhdistys, jonka tavoitteena on kotiseudun kehittäminen asukkaiden
aktiivisuuden ja omatoimisen työn avulla. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Sepralle
ohjelmakaudelle 2014-2020 tietyn kehyksen varoja, joka pohjautuu asukaslukuun,
maaseutuluokitukseen sekä asukkaiden kanssa yhdessä laaditun Sepra 2020 strategian laatuun.
Suomessa on 54 vastaavaa yhdistystä, joiden toimintaa MMM rahoittaa, ja se, minkä verran kullekin
yhdistykselle on myönnetty maaseuturahaston Leader-rahoitusta perustuu paitsi maaseutuasukkaiden
määrään myös siihen minä verran strategia on saanut kansallisessa arvioinnissa pisteitä. Kansallinen
keskiarvo 2014-2020 strategioilla oli 3,4. Sepran strategia oli 4,0 pisteellään Kaakkois-Suomen paras, ja
valtakunnallisesti viides. Strategialleen saamasta rahoituskehyksestä Sepran hallitus myöntää tukea
paikallisten yrittäjien ja yhdistysten pieniin hankkeisiin.
Miehikkälän kunta on mukana vuosittaisella 6.500€ euron maksuosuudella.
Miehikkälän kunta on ollut mukana Leader Sepran (Kehittämisyhdistys Sepra ry:n) toiminta-alueella ja
Sepran ohjelmien sekä strategioiden toteutuksen julkisessa rahoituksessa vuodesta 2001 alkaen.
Maaseudun toimintaryhmänä aloittaneen Sepran työ on ohjelmakausien myötä laajentunut kattamaan
myös kalataloussektorin paikallislähtöisen kehittämisen – ESKO 2020 strategian rannikkoalueilla - sekä
EU tietopisteenä (EDIC Kymenlaakso) toimimisen.
Toiminnan tulosten on todettu hyödyttävän alueen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmakauden
2014-2020 tuloksia 31.12.2019 mennessä ovat mm.
 68 toteutettua ympäristöä parantavaa toimenpidettä
 43 htv hankkeiden aikana työllistynyttä sekä yli 450 organisaatiota, jotka
olleet mukana hankkeissa
 yritysten kehittämiseen ja investointeihin kohdennettu n. 140.000€
 reilu 2,1 miljoonaa kohdennettu yhdistysten toiminnan kehittämiseen ja
alueen elinvoimaisuuteen liittyviin investointeihin, ml. 74 uutta tai
kunnostettua rakennusta ja rakennelmaa, joiden eteen on tehty 35.000
talkootyötuntia
Miehikkälän kunta on osallistunut rahoitukseen 2014-2020 välillä sovitusti 6.500€ vuosisummalla.
Yhteensä 45.500€ rahoitus seitsemän vuoden aikana on mahdollistanut sen, että Miehikkälän asukkaat,
yritykset ja yhdistykset ovat voineet hyötyä aktivointi- ja kehittämistyöstä, hankeneuvonnasta sekä
erilaisista tapahtumista sekä hankerahoituksesta.
Miehikkälän toimijoiden sekä Miehikkälän alueen hankkeisiin on myönnetty yli 293.670€ tukea, mistä
42% on EU varoja, ja 38% valtionvaroja.
Miehikkälän kunnan osallistuminen julkisen rahoituksen kuntaosuuteen koko ohjelmakaudelle 2021-2027
on edellytys sille, että Miehikkälän alueen yrittäjät, asukkaat ja yhteisöt voivat olla mukana hyötymässä
Leader-rahoituksesta.
Miehikkälän kunnalle esitetään, että se sitoutuu rahoittamaan toimintaa 6.500 eurolla vuodessa vuosina
2021-2027. Yhteensä Miehikkälän rahoitus on 45.500 euroa.
Leader Sepra aikoo hakea nykyisen suuruista (2,5 milj€) rahoitusta maaseuturahastosta sekä
rannikkokuntien alueelle Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (1 milj€). Olemalla mukana 6.500 euron
vuotuisella rahoituksella Miehikkälän toimijat voivat hakea jatkossakin rahoitusta maaseuturahastosta
nykyiseen tapaan.

