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Poro- ja luontaiselinkeinolain mukaisen tuen hakeminen ja
rahoitus




Toimenpidettä ei saa aloittaa eikä lopullista kauppaa tehdä ennen
kuin tuesta on saatu ELY- keskukselta tukipäätös
Investointituki on rahoitetaan kokonaan kansallisilla varoilla (avustus
+ valtionlaina)

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

11.12.2013

2

Hankkeen toteuttaminen
Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin tukipäätös on tehty
– ei myöskään hankkia tarvikkeita – jäävät tuen ulkopuolelle
Aloittamisen määrittely
– rakennuksen rakentaminen tai laajennus
 kun valutyöt on aloitettu
 tai perustuksista on tehty urakkasopimus
– rakennuksen peruskorjaus
 työ aloitettu tai sopimus työn teettämisestä tehty
– irtaimen hankinta
 tilaus tehty tai kone maksettu

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
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POLURAN MUKAISET TUKITASOT
Paliskuntien investoinnit
Tukikohde

Enimmäisavustusmäärä

Poroteurastamot, niihin liittyvät
tiet, vesihuolto ja sähköistys

60

Este-, laidun-, erotus-, merkintä-,
syöttö-, työ- ja suoja-aidat

60

Erotusaidoille johtavat tiet ja erotusaitojen
sähköistys

60

Paliskuntien työmaa-asunnot

50

ATK-valmiuksien
parantaminen

40

ja viestintäyhteyksien

Muu poronhoidossa tarpeellinen irtaimisto
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, e-vastuualue
Maaseutu- ja energia, Keijo Alanko

40
11.12.2013
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POLURAN TUKITASOT
Yksityiset elinkeinonharjoittajat
Tukikohde

Enimmäislainamäärä,
prosenttia

Enimmäisavustusmäärä

(L= luontaiselinkeinoalue)

Enimmäistukitaso,
prosenttia
(avustus ja
lainaan liittyvä
tuki yhteensä)

Tuotanto välineet ja
muu irtaimisto

60

0

20

Moottorikelkat/mönkijät

0

20

20

Porokarjat ja lisäporot

60

0

30

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, e-vastuualue
Maaseutu- ja energia, Keijo Alanko
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POLURAN TUKITASOT

Yksityiset elinkeinonharjoittajat
Tukikohde

Enimmäislainamäärä,
prosenttia

Enimmäisavustusmäärä

(L= luontaiselinkeinoalue)

Enimmäistukitaso,
prosenttia
(avustus ja
lainaan liittyvä
tuki yhteensä)

Tilan tai lisäalueen hankinta

80

0

45

Asuinrakennukset

80 (70)

10 (L)

50

Tie, vesihuolto,
sähköistys

60

0

20

Talousrakennukset

60

0

20

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, e-vastuualue
Maaseutu- ja energia, Keijo Alanko
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Poluran mukainen investointituki (yksityiset)


HAKEMINEN JA LIITTEET
– LOMAKE NO 561 + LIITTEET
 TARJOUS IRTAIMISTOHANKINNOISSA
 LUONNOSKAUPPAKIRJAT (MAANOSTO/POROT)
 LAAJA ELINKEINOSUUNNITELMA, PIENEMMISSÄ HANKKEISSA
SUPPEA ELINKEINOSUUNNITELMA
 MAKSUVALMIUSLASKELMA (LAINAMUOTOINEN TUKI)
 PANKIN ASIAKIRJAT; LUOTTOLUPAUS, VAKUUSESITYS,
VELKALUETTELO
 VEROSELVITYKSET (PORO + HENKILÖKOHTAINEN)
 TYÖ- JA KOULUTODISTUKSET TAI KIRJALLINEN SELVITYS
 RAKENTAMISHANKKEISSA HYVÄKSYTYT RAKENNUSSUUNNITELMAT
JA RAKENNUSLUPA
 POROISÄNNÄN TODISTUKSET POROMÄÄRISTÄ (MYYJÄ/OSTAJA)
 PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN LAUSUNTO

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, e-vastuualue
Maaseutu- ja energia, Keijo Alanko
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Uusi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennelaki
(nuoret)







Nuorten porotalousyrittäjien lisäporojen hankintaa tuettaisiin
valtionlainoituksen lisäksi avustuksella. Avustusta myönnettäisiin vähintään
50 eloporon omistajalle, jonka tarkoituksena on lisätä porojen määrää
päätoimisuutta osoittavaan 80 eloporoon. Avustusta voisi saada enintään 80
eloporoon asti.
Nuoria kannustettaisiin myös sillä, että investointitukea moottorikelkan ja
mönkijän hankintaan olisi mahdollista myöntää alle 40-vuotiaalle, vähintään
50 eloporoa omistavalle porotalousyrittäjälle edellyttäen, että hän on tehnyt
puuttuvia poroja vastaavan työmäärän paliskunnalle
Nykyistä nuorten aloitustukijärjestelmää jatkettaisiin
Voimaantulo 2014-2015 ?
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