TIEDOTE 7.4.2020
Rahoitusta metallialan vahvistamiseen, ikäihmisten
toimintakyvyn ylläpitoon ja Hinku-maaseutuun
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 11
kehittämishankkeelle maaseutuohjelman rahoitusta tammi-maaliskuussa 2020
yhteensä runsaat 1,7 miljoonaa euroa.
Suurin yksittäinen tuki, 350 000 euroa, myönnettiin Imatran kaupungin
hallinnoimalle Hinkua Etelä-Karjalaan -hankkeelle, jossa on mukana myös
Lappeenrannan kaupunki. Hankkeessa luodaan ja etsitään ilmastoystävällisiä
malleja muun muassa asumiseen ja energiatuotantoon Etelä-Karjalan
maaseutualueilla.
Eksote sai MAA-hankkeen toteuttamiseen noin 330 000 euron rahoituksen.
Tarkoituksena on tukea ikäihmisten hyviä elinvuosia ja kotona asumista heidän
toimintakykyään vahvistamalla ja ylläpitämällä. Alueelliset kokeilut toteutetaan
Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.
Lappeenrannan kaupungille myönnettiin runsaat 280 000 euroa metallialan
yritysten verkostoitumishanketta varten. Tavoitteena on tiivistää alan yritysten
yhteistyötä Etelä-Karjalassa, kirkastaa metallialan brändiä ja löytää uusia
ratkaisuja krooniseen osaajapulaan.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, Etelä-Karjalan liitto ja Saimaa Geopark ry
saivat virkistysalueiden ja matkailun kehittämiseen liittyviin hankkeisiin
rahoitusta. Luumäellä toteutetaan yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on
brändätä Kannuskoskesta vetovoimainen ja helposti saavutettava
kylämatkailukohde. Parikkalan kunnassa puolestaan halutaan lisätä matkailun
ohjelmapalvelutarjontaa koulutuksen avulla.
Yritysten kehittämiseen yli puoli miljoonaa euroa
Kaikkiaan 11 kaakkoissuomalaista yritystä sai tammi-maaliskuussa 2020
maaseudun yritysrahoitusta. Yritysten investointeja ja kehittämistä rahoitettiin
yhteensä yli 550 000 eurolla. Suurin rahoituspotti, 437 679 euroa, myönnettiin
lappeenrantalaisen Kaskein Marja Oy:n investointiin.
Rahoitusta saaneet yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta
hankerekisteristä, josta tietoa voi hakea alueittain, tukimuodon tai hakijan /
hankkeen nimen perusteella. Maaseuturahoitusta saaneisiin yrityksiin ja
hankkeisiin voi tutustua myös kaakonkantri.fi -sivuilla.

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. Moni yrittäjä
yllättyykin kuullessaan, että hänen yrityksensä sijaitsee maaseuturahoituksen
alueella.
Yritysten kannattaa jalostaa investointi- ja kehittämisajatuksensa valmiiksi
suunnitelmiksi ja hakea niille rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta tai
paikallisesta Leader-ryhmästä. Rahoittajaan kannattaa olla yhteydessä jo
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Rahoitettujen hankkeiden toteutusaika
voi jatkua vuoden 2022 loppuun saakka.
Tulevallakin EU-ohjelmakaudella 2021-2027 maaseudun yritysrahoitus säilynee
merkittävänä osana maaseudun kehittämistä, mutta muutoksia uudessa
ohjelmassa nykyiseen verrattuna tulee varmasti olemaan.
Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksot 2020
Maaseudun yritystukien ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva. Hakemukset,
jotka koskevat Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoituskiintiöistä
myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain:
Yritystukien ja yritysryhmätukien valintajaksot vuonna 2020
1.3.2020 – 30.4.2020
1.5.2020 – 30.6.2020
1.7.2020 – 31.8.2020
1.9.2020 – 31.10.2020
Hanketukien valintajaksot vuonna 2020
1.4.2020 – 30.9.2020
Molemmissa hanketukien valintajaksoissa voi hakea myös yleishyödyllisiä
investointihankkeita. Kaakkois-Suomen ELY-keskus varaa lisäksi
mahdollisuuden teemoittaa valintajaksoja alueellisen maaseudun
kehittämissuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi.
Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä ja -jaksonsa.
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