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JULKAISUVAPAA

PUSA - Puhdas Pien-Saimaa pääsi Euroopan hankekisan finaaliin
Suomalaiset hankkeet loistavat eurooppalaisessa Rural Inspiration Awards –kilpailussa, jonka
finaalin kaikissa sarjoissa on suomalaisedustaja. Ympäristö ja ilmasto –sarjan yksi
finaaliehdokkaista on eteläkarjalainen PUSA – Puhdas Pien-Saimaa –hanke.
Hanketta toteutettiin Pien-Saimaan alueella, Lappeenrannassa, Taipalsaarella, Savitaipaleella ja
Lemillä, vuosina 2015-2017. Pien-Saimaan Suojeluyhdistyksen hallinnoima kunnostushanke on
ollut osaltaan vaikuttamassa vesistön tilan parantumiseen. PUSA-hanketta rahoitti Leader LänsiSaimaa ry.
Mikään toinen EU-maa ei yltänyt vastaavaan finaalihankkeiden määrään. Kilpailuun sai lähettää
jokaisesta EU-maasta kaksi ehdokasta viiteen eri kilpailukategoriaan, jotka ovat Kilpailukyvyn
lisääminen, Ympäristö ja ilmasto, Elinvoiman lisääminen maaseudulla, Syrjäytymisen ehkäisy ja
LEADER.
Kilpailun voittajat julkistetaan huhtikuussa Brysselissä
Euroopan maaseutuverkosto ENRD juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan keräämällä ja nostamalla
esiin hanketyön helmiä eri puolilta Eurooppaa. Rural Inspiration Awards -kilpailulla halutaan
juhlistaa maaseuturahaston parhaita osallisuutta, kilpailukykyä ja kestävyyttä parantaneita
hankkeita.
Kilpailussa valitaan kuusi voittajaa: yksi voittaja jokaisesta kategoriasta ja yleisön suosikki.
Kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 176 huippuluokan hanketta, joista asiantuntijaraati valitsi jatkoon
viisi parasta jokaisesta kategoriasta.
Jokaisen kategorian finalisteista valitaan voittaja, joka julkistetaan Networx-tapahtumassa
Brysselissä huhtikuussa. Lisäksi yleisö saa äänestää suosikkiaan, äänestämään pääsee tästä linkistä.
Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n hankekilpailun finalistit sarjoittain:
1. Kilpailukyvyn lisääminen
• Kyrö Distillery Company – Investing in improved production capacity (Suomi)
• AGROBERRY – Original from Zamora (Espanja)
• Brännland Cider (Ruotsi)
• Mid Ireland Adventure (Irlanti)
• Kipster – Introducing a modular rearing system for eggs and poultry production
(Alankomaat)
2. Ympäristö ja ilmasto
• PUSA – Puhdas Pien-Saimaa (Suomi)
• Kowalski Farm – Agri-enviromental-climate support for sustainable agriculture
(Puola)

•
•
•

Golashane Farm Nature Reserve (Irlanti)
Solar energy – Promoting the use of solar energy by the primary sector in the
Balearic islands (Espanja)
Hedgerows – A certification label for the sustainable management of hedgerows
(Ranska)

3. Elinvoiman lisääminen maaseudulla
• Kuitua pohjoiseen – High-Speed Broadband Network to the North (Suomi)
• Rural Broadband – Broadband Network Development in Rural ‘White Areas’ of
Greece (Kreikka)
• Cowocat-Rural – Network of coworking spaces in rural Catalonia (Espanja)
• Growbiz - Enterprising Rural Perthshire (Iso-Britannia)
• Zeitgeist Enns – Pup-up-Shops Concept (Itävalta)
4. Syrjäytymisen ehkäisy
• Youth Board and Youth Manifesto (Suomi)
• Enerterre – Fighting against energy poverty (Ranska)
• Nos Oignons – Supporting social farming in Wallonia (Belgia)
• Ny på landet – Rural newcomers (Ruotsi)
• Digital exclusion - Workshops to combat digital exclusion in rural areas (Puola)
5. LEADER
• Silta – A bridge for youth entrepreneurship (Suomi)
• Castlebank Park Horticultural and Environmental Training Centre (Iso-Britannia)
• Pueblos vivos – Living villages (Espanja)
• Reportrar – Local reporters serving rural areas (Ruotsi)
• Tiges Chavées - Sustainable management of private forests (Belgia)
Lisätietoa:
•
•
•

Lue lisää suomalaisista finaaliin päässeistä hankkeista: maaseutu.fi
Pien-Saimaan Suojeluyhdistys ry: yhteystietoja
Leader Länsi-Saimaa ry: Terhi Ojanen, toiminnanjohtaja, p. 045 668 9007,
terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi, www.leaderlansisaimaa.fi

