
PAIKAL - Paikallinen kehittäminen 
Turun ja Salon seuduilla

Hankeinfo Salossa 10.8.2016



Omaehtoisen, alhaalta ylöspäin suuntautuvan  
kansalaistoimijalähtöisen paikallisen 
kehittämistoiminnan käynnistäminen Salon 
keskusta-alueella
Rahoitus: Euroopan Sosiaalirahasto; Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusalue: hankkeen toteuttaminen mahdollista 
kaupunkialueella, jossa ei toteuteta maaseutu- ja 
kalatalousrahastosta rahoitettua paikallista kehittämistä
Toteutusaika: 1.6.2016 -31.5.2019



Päätavoitteet:
- osallisuuden lisääminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- työllistymisen edistäminen

Lisäksi tavoitteena mm.:
- Lisätä kaupunkien asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteistyötä työttömien 
osallisuuden lisäämiseksi
- Estää nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien syrjäytymistä
- Parantaa kansalaisten osaamista esim. työnhakuun ja kansalaistaitoihin 
liittyvällä koulutuksella
- Edistää alueelle muuttavien kotoutumista
- Edistää monikulttuurisuutta



Hankkeen konkreettiset toimenpiteet voivat olla toimenpiteet, 
joilla edistetään osallisuutta, ehkäistään syrjäytymistä ja
edistetään työllistymistä esim.:
- Maahanmuuttajien aktivointi ja työllistymisen edistäminen
- Paikallisten toimijoiden ja eri asukasryhmien yhteistyön 
kehittäminen työttömien osallisuuden lisäämiseksi
- Pienten paikallisten tapahtumien järjestäminen työttömille
- Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät koulutus- ja 
tiedotustilaisuudet ja tapahtumat työttömille ja
maahanmuuttajille



Hankkeen kustannusarvio: 
- koko hanke: 188 750 euroa, josta Salon osuus 20 000 euroa 
(jakoperuste: kaupunkien keskusta-alueiden asukasmäärä)
- Ykkösakselin toiminnan käynnistämiseen, aktivointiin ja 
neuvontaan 20%; 100% julkista 
- alatoimenpiteille 16 000 euroa; 89,62% julkista ja 10,38% 
hakijan omaa yksityistä rahoitusta
Koko hankkeen rahoitus:
- ESR 75,0 %
- kunta 16,7 %
- yksityinen  8,3 %



Hakuaika: 12.9.-7.11.2016. Hakuohje julkistetaan 12.9.2016.
Hakemukset toimitetaan joko postissa tai skannattuna Varsinais-
Suomen ELY-keskukseen.
Ykkösakseli neuvoo Salon alueen toimijoita.
Hakija ja tuettu toiminta:
- rekisteröity yhdistys
- riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa 
suunniteltu toimenpide
- hankesuunnitelma on realistinen; esitetyt resurssit ovat 
realistiset hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi
- tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena; toiminta ei ole hakijan 
normaalia toimintaa



Yhteystiedot:

Maarit Teuri, p 0400 982 236
Tuulia Purola, p. 046 921 0071 (15.8.2016 alkaen)

etunimi.sukunimi@ykkosakseli.fi

www.ykkosakseli.fi
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