TIEDOTE 14.1.2020
Yritystukea kahvipaahtimolle, kuntokeskukselle, lasifirmalle ja
matkailuun
Neljä kaakkoissuomalaista yritystä sai loka-joulukuussa 2019 maaseudun
yritystukea. Yritysten kehittämistoimia rahoitettiin yhteensä noin 105 000 eurolla.
Lappeenrantalainen Makea Coffee Oy sai investointitukea kahvipaahtimon
käynnistämiseen ja kouvolalainen Valkealan Lasi Oy laiteinvestointeihin.
Savitaipaleen kuntokeskus Oy sai investointituen tilojen laajentamiseen ja niiden
varustamiseen. Saimaan palju ja lautta Oy laajentaa perustamistuen
kokeilurahalla toimintaansa matkailualan DMC (destination management
company) -palveluun.
Rahoitusta valokuituun ja kestävään kehitykseen – kylähulluja
unohtamatta!
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät kaikkiaan 32:lle
kehittämishankkeelle maaseutuohjelman rahoitusta loka-joulukuussa 2019
yhteensä lähes 5,8 miljoonaa euroa.
Suurin yksittäinen tuki, noin 1,15 miljoonaa euroa, myönnettiin Kymijoen
kyläkuitu osuuskunnan hankkeelle, jossa rakennetaan valokuituyhteydet
Kouvolaan Utin seudulle ja Kymijoen länsipuolen maaseutualueille. Kymijoen
kyläkuitu sai rahoituksen, 500 000 euroa, myös Haminan Pyhällön seudulle
toteutettavalle valokuituhankkeelle. Saimaan Kuitu Oy rakentaa
valokuituyhteydet Taipalsaarelle Suureen Jänkäsaloon ja Jussilansalmentien
ympäristöön.
Useassa hankkeessa toteutetaan kestävää kehitystä ja ympäristön tilaa
parantavia toimia. Taistelua Pien-Saimaan veden laadun parantamiseksi
jatketaan Lappeenrannan kaupungin hallinnoimassa Pisara+
vesistökunnostushankkeessa. Soilfood Oy edistää entistä vähäpäästöisempää
ja ympäristöystävällisempää ruoantuotantoa luomalla uusia kannustimia
kestävien viljelytapojen käyttämiselle.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu laittaa ruokahävikin kuriin maaseudun
ruokapalveluyrityksissä ja Työn Vuoksi ry ryhtyy edistämään lumppujen
hyödyntämistä Etelä-Karjalassa. Suomen Metsäkeskus haluaa lisätä
puurakentamista Kaakossa.
Kymenlaakson kylät aikoo herätellä kyliä ja ladata virtaa hiipuviin yhdistyksiin.
Unilukkarina hankkeessa häärää valtakunnan virallinen XV kylähullu Jukka
Naukkarinen Kouvolasta.

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 EU-ohjelmakausi 2014-2020
on loppusuoralla
Yritysten kannattaa jalostaa investointi- ja kehittämisajatuksensa valmiiksi
suunnitelmiksi ja hakea niille rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta tai
paikallisesta Leader-ryhmästä juuri nyt. Rahoituspäätökset tehdään vuoden
2020 loppuun mennessä 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 Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmien yhteyshenkilöt (yhteystiedot
hankelistauksen yhteydessä).
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