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Maaseudun yritysrahoitusta investointeihin ja
toteutettavuustutkimuksiin
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät kahdeksan eri yrityksen
investointeihin ja investointien toteutettavuustutkimuksiin yhteensä lähes 300 000
euroa Euroopan unionin maaseuturahastosta. Määrällisesti suurimman rahoituksen,
noin 73 700 euron investointituen, sai pyhtääläinen Kaunissaaren Maja Oy Leader
Sepran kautta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi iittiläiselle* Liha REM Oy:lle 70 000
euroa pesuhalli-investointiin. Tuen osuus oli molemmissa tapauksissa 35 prosenttia
kokonaisrahoituksesta.
Kouvolan ja Pyhtään ohella yritysrahoitusta myönnettiin myös Haminaan ja
Lappeenrantaan. Esimerkiksi haminalainen Vimpa Island Fishing Tours Oy aikoo käyttää
runsaan 5 000 euron investointituen kalastusopastuskäyttöön sopivan kala- ja
vuokraveneen sekä viikinkiveneen hankintaan. Pyhtääläinen Paperipallo Oy puolestaan
käyttää noin 20 000 euron investointituen kahden ulkopadelkentän rakentamiseen.
Molemmat tuet myönsi Leader Sepra ja tukien osuus on 20 prosenttia
kokonaisrahoituksesta.
Hankerahoitusta veneilijöiden tukikohdalle Kouvolaan ja Pätärin
perinnetilalle Lappeenrannan Ylämaalle
Heinä-syyskuun aikana rahoitusta myönnettiin kahdelle hankkeelle. Pohjois-Kymen
Kasvu ry rahoittaa 35 610 eurolla Suomen Meripelastusseura Heinolan Järvipelastajat
ry:n Veneilijöiden kylätalo 2021 -hanketta, jonka tarkoituksena on perustaa SuurKouvolan ja sen lähiseudun veneilijöille yhteinen tukikohta Kouvolan
vastavalmistuneeseen Hirvelän kotisatamaan.
Leader Länsi-Saimaa ry myönsi noin 25 700 euroa Ylämaan Kotiseutuyhdistys ry:lle
Pätärin perinnealueen kehittämiseen. Yhdistys aikoo tehdä rakennusten osittaista
perusparannusta ja lisätä alueen turvallisuutta. Kunnostustöissä käytetään
perinnerakentamisen työtapoja mahdollisuuksien mukaan.
Rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta hankerekisteristä
(linkki), josta tietoa voi hakea esim. ELY-keskusalueittain tai Leader-ryhmäkohtaisesti.

Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien haku jatkuu
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ja Leader-ryhmissä
Maaseuturahasto on Euroopan unionin suurimpia kehittämisrahastoja, josta tulee kaksi
kolmasosaa Suomen saamasta EU-rahoituksesta. Maaseuturahoituksessa eletään
vuosina 2021-2022 EU-ohjelmakausien siirtymäkautta, jolloin maaseudun yritys- ja
hankerahoitus jatkuu katkeamatta. Maaseuturahoituksessa on jatkuva haku. Päätökset
tehdään ELY-keskuksessa valintajaksoittain. Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä
ja -jaksonsa, joista kannattaa tiedustella suoraan ryhmistä.
Lisätiedot
Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat, joiden yhteystiedot ovat liitteen
hankelistauksessa. Hanketoteuttajien yhteystietoja voi tarvittaessa kysyä myös
KaakonKantrin tiedottajalta Saija Rädyltä (saija@kaakonkantri.fi, puh. 050 466 4480).
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*) Korjattu yrityksen oikea kotipaikkakunta 13.10.2021.

