Yritystuet
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Maaseuturahasto
Kevät 2021

Yritystuet ja yritysryhmähankkeet
• Rahoitetaan yritysten ja yritysryhmien kehittämishankkeita,
jotka osaltaan edistävät myös alueen toipumista
koronapandemian aiheuttamista haitoista
- Investoinnit
- Investointien toteutettavuustutkimukset
- Perustamistuki uudelle yrittäjälle yrityksen perustamiseen tai toimivalle
yritykselle liiketoimintansa uudistamiseen. Tuki 5 000 – 35 000 €
- Kokeilutuki uuden yritystoiminnan aloittamiseen liittyviin kokeiluihin (sekä
alkavat että uudet yritykset) Tuki 2 000 – 10 000 €
- Yritystoiminnan kehittämishanke eli yritysryhmähanke esim. yritysten
yhteisten tuotteiden ja osaamisen kehittämiseen
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Yritystuen valintajaksot 2021
• 23.1.-31.3.2021 (maaliskuun loppu)
• 1.4.-30.4.2021 (huhtikuun loppu)
• 1.5.-31.5.2021 (toukokuun loppu)
• 1.6.-31.8.2021 (elokuun loppu)
• 1.9.-30.9.2021 (syyskuun loppu)
• 1.10.-31.10.2021 (lokakuun loppu)
• 1.11.-30.11.2021 (marraskuun loppu)
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Kehittämishankkeet
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Maaseuturahasto
Kevät 2021

Kehittämishankkeiden valintajaksot 2021
Kaksi valintajaksoa kehittämishankkeille vuonna 2021
• 23.1 -30.4.2021
• 1.5.-30.9.2021
Valintajaksot ovat samat kaikissa ELY-keskuksissa,
mahdollisuus hakea ylimaakunnallisia hankkeita
Myös valtakunnallisten hankkeiden haku järjestetään vuonna
2021, tästä vastaa Hämeen ELY-keskus
Mahdollisesti myös valtakunnallinen EIP -hankkeiden haku
elpymisvaroista
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Kehittämishankkeet
Huhtikuun valintajakson erityisteemana on
maaseutuelinkeinojen elinvoiman kehittäminen
- pisteytyksessä huomioidaan erityisesti hankkeet, joilla
voidaan osoittaa olevan merkitystä alueen yritysten
toimintaedellytyksiin
- hakijoita kannustetaan myös etsimään kehittämistyöhön
mukaan uusia kumppaneita, jotka eivät ole vielä osallistuneet
maaseudun kehittämistyöhön – uutta näkökulmaa, uutta
osaamista

Hakukierroksella voi hakea tukea myös muihin
maaseutuohjelman mahdollistaviin toimenpiteisiin
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Kaikki hanketyypit käytössä
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen voi liittyä esimerkiksi
kylien laajakaistahankeselvitysten tekemiseen, reitistöihin,
matkailuyritysten elpymisen tukemiseen tai elintarvikkeiden
vientiin.
Mahdollista hakea yhteistyöhankkeita, maaseudun palveluiden
kehittämishankkeita, koulutushankkeita ja tiedonvälityshankkeita
sekä yleishyödyllisiä investointeja
Ainoastaan toimenpiteessä 7.3 laajakaistainfran rakentaminen ei
ole enää käytössä - laajakaistat rahoitetaan elvytysvaroin (haku
aukeaa myöhemmin tänä vuonna)
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Huomioita hankesuunnitteluun
Lähtekää hankesuunnittelussa yrittäjien tarpeesta,
osallistakaa yrittäjiä suunnitteluun, kertokaa
hankesuunnitelmassa ketä yrityksiä on ainakin lähdössä
kehittämistyöhön mukaan
Suunnitelkaa konkreettisia toimenpiteitä, kertokaa
hankesuunnitelmassa mitä muutosta olette tekemässä
Selvittäkää jo aikaisemmin rahoitetut/ käynnissä olevat
hankkeet ja kertokaa hankesuunnitelmassa miten olette
huomioineet ne toteutuksessa
Huomioikaa toimialan tämän hetkinen tilanne
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Huomioita yleishyödyllisiin investointeihin
esim. reitistöt (vaellus- ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit)
merkittävät investoinnit (kustannusarvio yli 180 000 €)
suunnittelussa huomioitava asioita : reittien monikäyttöisyys,
maanomistajaluvat käytölle, muut tarvittavat luvat,
vastuullisuus ja esteettömyys
olkaa ELY-keskukseen yhteydessä hyvissä ajoin
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Hankkeiden toteutusaika
Kehittämishankkeita voidaan toteuttaa vuoden 2023
loppuun saakka
Voi hakea myös lump sum hankkeita (enintään 100 000
kustannusarvio, sekä kehittämis- että investointihankkeet)
Kehittämishankkeiden rahoituskiintiö ei tule olemaan
ainakaan suurempi kuin aikaisempina vuosina eli
toivomme napakoita, kustannusarvioiltaan maltillisia
hanke-esityksiä
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Tukitasot
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Tukitasot
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Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELYkeskuksen asiantuntijoihin
Kehittämishankkeet
• Kukka Kukkonen, 0295 038 232
• Pirjo Onkalo, 0295 038 108
• Tiina Suutari, 0295 038 138

Yrityshankkeet
• Anna Nikka, 0295 038 563
• Kalevi Hiivala, 0295 038 056
• Ahto Uimaniemi, 0295 038 147
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Katsaus uusimpiin hankkeisiin
kaikki hankkeet ja linkit hankkeiden nettisivuille löydät https://popikki.fi/elyhankkeet/
1.

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn
edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla. (MOPPI), toteuttajana Oulun Yliopisto
-

2.

Hankkeessa selvitetään monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön lisäämisen nykyisiä ja
uusia mahdollisuuksia, tunnistetaan havaittuja haasteita Pohjois-Pohjanmaan kuntien,
(mikro)yritysten ja eri asukaskohderyhmien näkökulmasta sekä kootaan yhteen keinovalikkoa
alueen toimijoiden käyttöön

Suo as a service, toteuttajina Oulun Yliopisto ja Haapaveden-Siikalatvan seudun
kuntayhtymä
-

Päätavoitteena selvittää turveyritysten ja toimialaa lähellä olevien yritysten tarpeita ja tuottaa
nopeasti käyttöönotettavia liiketoimintamalleja, sekä tarjota potentiaalisia tulevaisuuden
skenaarioita turvetuotantoalueiden kannattavalle ja ympäristöystävälliselle liiketoiminnalle
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa. Selvityksessä muodostetaan yleisesti hyödynnettäviä
toimenpiteitä, millä voidaan tukea paikallista elinkeinotoimintaa koko Pohjois-Pohjanmaan
alueella.
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3. Pohjoinen kulttuurivirta, toteuttajana Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry
-

4.

tavoitteena on kehittää kulttuuritapahtumien viestintää ja näkyvyyttä ja vahvistaa yhteistyötä
kulttuurisisältöjen ja matkailupalvelujen kanssa. Hankkeessa kehitetään ja laajennetaan
alueellista tapahtuma- ja yrittäjäverkostoa. Verkostotapaamisten ohessa järjestetään
viestinnän koulutusta

ÄMYRI -metsäalan yritysten tietoverkko, toteuttajana Suomen Metsäkeskus
- hankkeessa kootaan Pohjois-Pojanmaan metsäalan yritysten tiedonhankintaa ja osaamista
tukeva verkosto. Verkostossa ja sen toimintaa tukevalla sähköisellä alustalla yritykset ja heidän
yhteistyökumppaninsa (tiedontuottajat) voivat vaivattomasti löytää toisensa ja tarjolla olevaa
tietoa, käydä keskusteluja ja rakentaa erilaista yhteistyötä

5.

Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi, toteuttajana Koillis-Suomen
kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
- Hankkeen tavoite on uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa niin, että sillä on valmiudet
muodostaa Tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi yhdessä alueen muiden toimialojen
kanssa. Tulevaisuuden visiossa metsää hyödyntävät toimialat i) työskentelevät yhteisten
pelisääntöjen mukaisesti ja toistensa erityispiirteet ymmärtäen, ii) viestivät yhdenmukaisesti
korostaen metsien kestävää käyttöä, ja iii) hyödyntävät yhteisiä mahdollisuuksia toimialoille
yhteisten haasteiden, kuten rekrytointiongelmien ja sesonkiluonteisuuden, ratkaisemiseksi.
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6.

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS), toteuttajina Koillis-Suomen
kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Oulun Yliopisto, LUKE
-

7.

tavoitteena on selvittää Koillis-Suomeen parhaiten soveltuvia kompensaatiomalleja.
Näiden mallien kehittäminen on ilmastovaikutusten ja ympäristötietoisuuden kasvun
vuoksi välttämätöntä matkailusektorille, ja niiden avulla voidaan myös kehittää
maaseudun elinvoimaa. Kotimaiseen hiilikompensaatiokauppaan kohdistuu tällä hetkellä
suurta kiinnostusta, mutta toiminnan laajamittaisemmaksi käynnistämiseksi tarvitaan
luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa

Luontoperustaisia turvallisia palveluja Pohjois-Pohjanmaalle, LUOTAhanke, toteuttajana OAMK
- tavoitteena on kehittää turvallisia luontoperustaisia palveluja ja palvelukokemuksia alueen
matkailuyritysten ja luontoperustaisten palvelutarjoajien kanssa palvelumuotoilua käyttäen.
Hankkeessa tunnistetaan yritysten keskeisten asiakassegmenttien toiveet, tarpeet sekä
turvallisuuden kokemukseen liittyvät kysymykset ja haasteet, joiden pohjalta kehitetään
palvelujen arvolupaukset, palvelutarjooma, alustavat liiketoimintamallit sekä työkaluja niiden
viestintään ja visualisointiin.
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8.

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN),
toteuttajina LUKE, ProAgria Oulu, THL ja Helsingin Yliopisto
-

Hankkeessa arvioidaan rantalaiduntamisen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti niin
luontoarvojen, laiduntavien eläinten hyvinvoinnin, vesien tilan kuin rantojen
virkistyskäytön ja elinkeinojen näkökulmasta. Selvitysten perusteella päivitetään
rantalaiduntamisen ohjeistusta. Sopimuskäytäntöjä kehittämällä edistetään
perinnebiotooppien hoidon laadun ja määrän kasvattamista. Hankkeen tuottamaa
tietoa tarvitaan rantojen hoidon suunnittelun ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisen
tueksi sekä hoidon vaikuttavuuden lisäämiseksi.
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