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Edistyksessä on aina ollut kansainvälisyyden siemen…

Kansainvälistyminen yhteisen 

Eurooppamme toiminnan kulmakivi…
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LEADER

 LEADER –ohjelma korostaa kumppanuutta 

ja  verkottumista kokemustenvaihdon 

välineenä … ja tässä astuu esiin

”Alueiden välinen yhteistyö ja 

kansainvälisyys”                    

Kansainvälisyysaspekti on rakennettu sisään 

toiminnallisesti LEADER-ohjelmaan  oletuksena  ja 

täten toimintaryhmien tulisi alueellaan tukea 

ohjelman tavoitteita.
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Leader Pohjois-Satakunta

www.aktiivinen.fi


Yritystuet 99 kpl, 1 555 298 €

 Yleishyödyl. investoinnit 83 kpl, 1 965 798 €

 Yleishyödylliset. kehittämishankkeet. 71 kpl, 1 819 303 € 
(josta kansainvälisiä hankkeita 20 kpl, 562 675 € ja av 8 kpl, 
141 711 €)

 Yhteistyöhankkeet 12 kpl, 399 535 €

 Omat hankkeet 3 kpl, 176 803 €

 Teemahankkeet 6 kpl, 216 310 € (66 alahanketta)

 Yhteensä 274 kpl, 6 133 049 €

 YLI 1000 Leader-hanketta rahoitettu ( Ensimmäisenä 
Suomessa ja Euroopassa)
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Kansainvälisen toiminnan hyötyjä

Toimintatapojen – ja kulttuurin rikastuminen  - Hyvien 
käytäntöjen levittäminen. 

Eri kulttuuritaustaisten ihmisten  yhteistoiminta synnyttää 
jatkuvasti uutta.

Toimintaryhmät saavat verkotettua erilaisia toimijoita 
keskenään aluekehityksen hyväksi.

Kansainvälinen hanke on myös kokonaisvaltaista ja jatkuvaa 
oppimista kaikille mukana oleville toimijoille.
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Kv-toiminta voi olla :

Uusien tuotteiden ja markkinoiden 

identifioimista

Kansainvälinen hanke tuo mukanaan onnistuessaan lisäarvoja, 
jotka  ulottuvat itse hanketeeman ulkopuolelle.

(Vierailujen yhteydessä syntyy parhaimmillaan verkottumista  
esim. yritysten kesken.)
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Suorat taloudelliset hyödyt alueelle:

esim. matkailun edistäminen, ideoiden 

konvertointi omaan liiketoimintaan 

Kansainvälisillä hankkeilla syntyy ja tuetaan yritystoimintaa ja ne työllistävät myös 
korkeastikoulu-tettuja henkilöitä! 

LEADER innovatiivinen ja sopeutuva!
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Paikallishallinnon väliset ystävyystoimet

Kansainvälisten hankkeiden kautta voidaan verkottaa eri 

alueen päättäjiä keskenään ja yhtenäistää Eurooppaa.

Kansainvälisillä  LEADER-hankkeilla voidaan käynnistää  

jatkoseurauksena muita yhteistyötoimia.
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Vaihtelu  ja virkistäytyminen

Kansainvälisyydellä voidaan vahvistaa jo  entuudestaankin 
olemassa olevia toimijaverkostoja.

LEADER-hankkeet melko yksinkertaisia toteuttaa; alentavat 
kynnystä  maaseudun toimijoiden osalta  kv-hankkeisiin 
osallistumiseen.

Krista Antila 



Krista Antila 

Yhdessä ollaan vahvempia !



KIITOS HUOMIOSTANNE!

 www.aktiivinen.fi

 Some: Fb, Insta, YouTube ja Twitter

 https://youtu.be/3p46l4RcBJ4
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