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Manner-‐Suomen	  maaseudun	  kehittämisohjelma	  2014	  -‐	  2020	  

Yleishyödyllisten	  investointien	  teemahaku	  Kaakkois-‐Suomen	  ELY-‐keskuksessa	  1.11.2016	  
–	  31.1.2017	  

Kaakkois-‐Suomen	  alueellisen	  maaseudun	  kehittämissuunnitelman	  2014	  –	  2020	  mukaan	  rahoituksesta	  koh-‐
dennetaan	  vähintään	  40	  %	  yritystukiin.	  	  Kehittämissuunnitelman	  rahoituksen	  jako	  toimenpiteittäin	  on	  seu-‐
raava:	  

1. Maataloustuotteiden	  jalostus,	  markkinoille	  saattaminen	  ja	  kehittäminen	  (yritystuki)	  10	  %.	  
2. Tila-‐	  ja	  yritystoiminnan	  kehittäminen	  (yritystuki)	  30	  %.	  
3. Koulutus	  ja	  tiedonvälitys	  (hanketuki)	  20	  %.	  
4. Maaseudun	  palvelujen	  ja	  kylien	  kehittäminen	  (hanketuki)	  20	  %.	  
5. Yhteistyö	  (hanketuki)	  20	  %.	  

Kaakkois-‐Suomessa	  ohjelmakauden	  2014	  –	  2020	  ensimmäisten	  valintajaksojen	  rahoitushakemukset	  ovat	  
kohdentuneet	  voimakkaasti	  hanketukiin	  ja	  niissä	  edelleen	  Maaseudun	  palvelujen	  ja	  kylien	  kehittäminen	  –	  
toimenpiteeseen.	  Vastaavasti	  yrityshankkeiden	  ja	  niitä	  tukevien	  elinkeinollisten	  kehittämishankkeiden	  
määrä	  on	  jäänyt	  odotettua	  vähäisemmäksi.	  Maaseudun	  palvelujen	  ja	  kylien	  kehittäminen	  –	  toimenpiteen	  
rahoitus	  on	  jo	  valituilla	  hankkeilla	  sidottu	  kokonaan	  vuosien	  2014–2016	  osalta.	  Kyseinen	  toimenpide	  sisäl-‐
tää	  yleishyödylliset	  investointihankkeet.	  

Maaseudun	  kehittämisohjelman	  2014	  –	  2020	  yritys-‐	  ja	  kehittämishankkeiden	  rahoitushakemukset	  ratkais-‐
taan	  valintajaksoittain.	  Kunkin	  valintajakson	  päätyttyä	  hankkeiden	  tukikelpoisuus	  tarkistetaan	  ja	  hankkeet	  
pisteytetään	  käyttäen	  maa-‐	  ja	  metsätalousministeriön	  vahvistamia	  valintakriteereitä.	  ELY-‐keskus	  ei	  voi	  siir-‐
tää	  hakemusta	  valintajaksosta	  toiseen.	  Yritys-‐	  ja	  yritysryhmähankkeiden	  valintajaksoja	  on	  vuonna	  2016	  
kuusi	  (6)	  ja	  hanketukien	  valintajaksoja	  kolme	  (3).	  ELY-‐keskus	  voi	  lisäksi	  järjestää	  kohdennettuja	  teemaha-‐
kuja.	  

Rahoitustilanteen	  oikaisemiseksi	  Kaakkois-‐Suomen	  ELY-‐keskus	  päättää	  järjestää	  kohdennetun	  teemahaun	  
yleishyödyllisille	  investoinneille.	  Teemahaku	  koskee	  kaikkia	  yleishyödyllisiä	  investointeja	  (mm.	  vesihuolto,	  
tietoliikenne,	  retkisatamat	  ja	  reitistöt).	  Teemahaun	  ajankohta	  on	  1.11.2016	  –	  31.1.2017.	  Hankkeet	  pisteyte-‐
tään	  ja	  rahoitusvalinnat	  tehdään	  helmi-‐maaliskuun	  2017	  aikana.	  Teemahakuun	  kohdennetaan	  rahoitusta	  
yksi	  (1)	  miljoona	  euroa.	  Hankkeissa	  arvostetaan	  niiden	  vahvaa	  elinkeinollista	  kytkentää.	  

Lisäksi	  ELY-‐keskus	  on	  päättänyt,	  että	  yleishyödylliset	  investointihankkeet	  rajataan	  teemahakua	  edeltävän	  
valintajakson	  (1.6.2016	  –	  31.10.2016)	  ulkopuolelle.	  	  
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Hakemusten	  kohdentumista	  toimenpiteittäin	  seurataan	  ohjelmakauden	  edetessä.	  Jos	  Maaseudun	  palvelu-‐
jen	  ja	  kylien	  kehittäminen	  –	  toimenpiteeseen	  kohdistuu	  edelleen	  suurta	  kiinnostusta	  yleishyödyllisten	  in-‐
vestointien	  muodossa,	  teemahakua	  ja/tai	  valintajaksokohtaisia	  hakurajauksia	  käytetään	  tarvittaessa	  myös	  
ohjelmakauden	  loppupuolella.	  

	  

Lisätietoja	  teemahausta	  antavat:	  

	  

Jukka	  Penttilä	   	   	   Leena	  Hyrylä	  

0295	  029	  077	   	   	   0295	  029	  047	  

jukka.penttila@ely-‐keskus.fi	   	   leena.hyryla@ely-‐keskus.fi	  

	  

	  

	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


