
   

 

 

  
 

TIEDOTE 19.1.2021 

 
Maaseutuohjelman rahoitusta myönnettiin yli kaksi miljoonaa euroa 
kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomessa loka-joulukuussa 2020 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 23 kehittämishankkeelle 
maaseutuohjelman rahoitusta loka-joulukuussa 2020 yhteensä yli kaksi miljoonaa 
euroa.  

Rahoitetuista hankkeista monet liittyivät matkailun ja retkeilyn kehittämiseen. 
Esimerkiksi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sai rahoitusta kahdelle projektille, joista 
toisessa kunnostetaan Hiitolanjoen Kangaskosken ympäristö turvalliseksi retkeilijöille ja 
toinen hanke liittyy pyörämatkailun edistämiseen eteläisellä Saimaalla. Säätiö hankkii 
soveltuvan aluksen pyöräilijöiden kuljettamiseen Saimaan pyöräreittien 
vesistöosuuksille. 
 
Lab-ammattikorkeakoulun LULU-hanke pureutuu esteettömän luontomatkailun 
edistämiseen ja Imatran kaupunki toteuttaa muun muassa pyörämatkailua palvelevat 
monikäyttöreitistöt Ukonniemen, Lammassaaren, Mustalammen ja Karhukallion alueille. 
Visit Kouvola ja Visit KotkaHamina edistävät kestävää matkailua Kymenlaaksossa ja 
Imatran seudun kehitysyhtiö vastuullista luontomatkailua Vuoksen ja Saimaan alueella.  
 
Drooneja, uusiutuvaa energiaa ja yhteisiä kokoontumistiloja 
 
Suomen metsäkeskuksen hankkeessa tuotetaan tietoa yksityisteiden siltojen kunnosta 
ja investointitarpeista. Lab-ammattikorkeakoulun METE-hanke puolestaan siirtää tietoa 
ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista 
pien- ja mikroyrityksille. Kaakkois-Suomi on mukana usean alueen yhteisessä 
projektissa, jossa kehitetään droonien hyödyntämistä vieraiden lajien havaitsemiseen 
viljanviljelyssä. 

Savitaipaleella, Imatran seudulla ja Parikkalassa toteutetaan yritysryhmähankkeita, 
joissa yrittäjät työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyhtäällä 
tallennetaan alueen kulttuuriperintöä ja Vuolenkoskella sekä Kotkassa satsataan kylien 
yhteisiin kokoontumistiloihin. 
 

Maaseudun yritysten investointeja ja kehittämistä tuettiin yli puolella miljoonalla 
eurolla  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät rahoittivat 16 kaakkoissuomalaisen 
yrityksen investointeja ja kehittämistä 505 000 eurolla loka-joulukuussa 2020.  

Yritysten kehittämistoimet liittyivät esimerkiksi tuotantokapasiteetin kasvattamiseen, 
vuokramökkien muuntamiseen ympärivuotiseen käyttöön, ohjelmiston kehitystyöhön, 
hevostalliliiketoimintaan ja tilainvestointeihin. 

Rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta hankerekisteristä.  
 

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true


   

 

 

  
 

 

Lähes koko Kaakkois-Suomi on maaseutualuetta  

Maaseudun yritysrahoitusta voivat hakea taajama-alueiden ulkopuolella 
sijaitsevat, toimintaansa kehittävät yritykset. Kaakkois-Suomessa maaseutualueen 
ulkopuolelle on rajattu ainoastaan Imatran, Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan 
keskusta-alueet sekä osa Haminan keskustasta. Rahoitusta myönnetään monipuolisesti 
eri toimialoille. 
 
Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksessa ja Leader-ryhmissä 

Maaseuturahoituksessa on jatkuva haku. Päätökset tehdään ELY-keskuksessa 
valintajaksoittain. Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä ja -jaksonsa, joista 
kannattaa tiedustella suoraan ryhmistä. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valintajaksot vuonna 2021 
 
Yritys- ja yritysryhmätukien valintajaksot: 

• 1.11.2020–22.1.2021 

• 23.1.–31.3.2021 

• 1.4.–31.5.2021 

• 1.6. – 31.7.2021 

• 1.8.–30.9.2021 

• 1.10.–30.11.2021 
 
Hanketukien valintajaksot: 

• 1.10.2020–22.1.2021 

• 23.1.–30.4.2021 

• 1.5.–30.9.2021 
 
Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat, joiden yhteystiedot ovat hankelistauksessa. 
Hanketoteuttajien yhteystietoja voi tarvittaessa kysyä myös KaakonKantrin tiedottajalta 
Saija Rädyltä (saija@kaakonkantri.fi, puh. 050 466 4480). 
 
Liite Hankelistaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien loka-

joulukuussa 2020 myöntämät yritys- ja hanketuet 


