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Uusia tuotteita ja tuotannon kasvua kaakkoissuomaisiin yrityksiin
Kuusi kaakkoissuomalaista yritystä sai heinä-syyskuussa 2019 maaseudun
yritystukea. Yritysten investointeja rahoitettiin yhteensä lähes 150 000 eurolla.
Suurin rahoituspotti, runsas 90 000 euroa, myönnettiin kouvolalaiselle Palviliha
Oy:lle, joka mm. laitteisiin investoimalla pystyy valmistamaan uusia
makkaratuotteita, kasvattamaan tuotantomääriä ja hyödyntämään aiempaa
ekologisempia pakkausmateriaaleja.
Myös Koskisen höyläpuun investointi mahdollistaa tuotetarjonnan laajenemisen
ja kasvun. Villa Jaakkola puolestaan sai investointitukea vanhan maatilan
muuttamiseksi nykyaikaiseksi maatilamatkailukohteeksi.
Maaseudun yritysrahoituksella tuetaan yritysten kasvua monipuolisesti eri
toimialoilla, jotta kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyisi lisää yritystoimintaa
ja työpaikkoja. Elokuussa julkaistun valtakunnallisen tutkimuksen mukaan
rahoitusta saaneiden yritysten työpaikkakehitys, taloudellinen tuloksellisuus ja
aluetalousvaikutus ovat olleet mittavampia kuin vertailtavien yritysten. Voit lukea
lisää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien aluetalous- ja
työllisyysvaikutukset –tutkimuksesta täältä.
Rahoitusta Savitaipaleen urheilukenttään ja matkailua tukeviin hankkeisiin
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 13 erilaiselle
kehittämishankkeelle maaseutuohjelman rahoitusta heinä-syyskuussa 2019
yhteensä runsaat 1,4 miljoonaa euroa.
Suurin rahoituspotti, 255 000 euroa, tuli Savitaipaleen Urheilijat ry:lle, joka
rakentaa jäähallin ja tekonurmikentän yhteyteen juoksuradat, hyppypaikat ja
kuulantyöntöpaikan. Kaakkois-Suomen matkailullista vetovoimaa lisääviä
hankkeita ovat muun muassa Siikakosken koskipuiston perustaminen
puistokaupunki Kotkaan, Pyterlahden Heponiemen kivilouhoksen ja Keisarin
huvipuiston kunnostaminen retkeily- ja matkailukäyttöön Virolahdella sekä
Itsenäisyydentien uudet kohteet Luumäellä. Hankkeista hyötyvät matkailijoiden
ohella tietenkin myös paikalliset sekä vapaa-ajan asukkaat.
Kaikki 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.

Hyvät hankkeet kannattaa toteuttaa NYT, sillä EUohjelmakausi 2014-2020 on loppusuoralla
Yritysten kannattaa jalostaa investointi- ja kehittämisajatuksensa
valmiiksi suunnitelmiksi ja hakea niille rahoitusta Kaakkois-Suomen ELYkeskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä juuri nyt. Rahoituspäätöksiä
voidaan tehdä vuoden 2020 loppuun asti ja rahoitettujen hankkeiden
toteutusaika voi jatkua vuoden 2022 loppuun saakka.
Tulevallakin EU-ohjelmakauden maaseudun yritysrahoitus säilynee merkittävänä
osana maaseudun kehittämistä, mutta muutoksia uudessa ohjelmassa
nykyiseen verrattuna tulee varmasti olemaan. Lisäksi ohjelmakausien
vaihtuessa rahoituksen myöntämisessä on valitettavan usein ollut vuoden tai
kahden katkos.
Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksot Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksessa vuonna 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
a)
b)
c)
d)
e)

1.1.2020 – 29.2.2020
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
a) 1.11.2019 – 31.3.2020
b) 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.

Lisätietoa
Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat KaakkoisSuomen ELY-keskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmien
yhteyshenkilöt (yhteystiedot hankelistauksen yhteydessä).
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