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TIEDOTE 12.10.2020 

 

Koronan vauhdittama digiloikka näkyy maaseutuohjelmasta 
rahoitetuissa hankkeissa Kaakkois-Suomessa 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät 11 
kehittämishankkeelle maaseutuohjelman rahoitusta heinä-syyskuussa 2020 
yhteensä runsaat puoli miljoonaa euroa.  

Koronaepidemian vauhdittama digitalisaatio näkyy usean rahoituspäätöksen 
saaneen hankkeen sisällössä. ELY-keskus rahoittaa hoivayritysten yhteistä 
hanketta, jossa etsitään uudenlaisia etäratkaisuja ikäihmisten, muistisairaiden ja 
liikuntarajoitteisten itsenäisen asumisen tueksi.  

Kotka-Haminan seudulla toimiva Cursor Oy sai ELY-keskukselta rahoituksen 
hankkeelle, jossa alueen kuntien ylläpitämät retkeilyreitit ja -kohteet tallennetaan 
sähköiselle, kansainväliselle kartta- ja tietokanta-alustalle. Hankkeen tavoitteena 
on lisätä seudulla vierailevien luontomatkailijoiden määrää ja siten alueen 
matkailutuloa. 

Rautjärven kunta puolestaan sai Etelä-Karjalan Kärki-Leaderiltä tukea 
heinäkuussa toteutetun Rautjärven kulttuuriviikon muuntamiseksi virtuaaliseen 
muotoon. Kunta halusi tarjota asukkaille, kesäasukkaille ja matkailijoille 
kulttuuriantia myös poikkeusolosuhteissa.  
 

Maaseudun yritysten investointeja tuettiin heinä-syyskuussa 150 000 
eurolla Kaakkois-Suomessa 

Kuusi kaakkoissuomalaista yritystä sai heinä-syyskuussa 2020 maaseudun 
yritysrahoitusta. Yritysten investointeja rahoitettiin lähes 150 000 eurolla.  

Kouvolalainen Matomäen Autoromu Oy sai Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta 
60 000 euron investointituen Ummeljoen kierrätysaseman rakentamiseen. 
Leader Länsi-Saimaa ry myönsi lemiläiselle Fiber-X Finland Oy:lle 49 000 euroa 
biotuotealan tutkimuskeskuksen perustamiseen.  
Etelä-Karjalan Kärki-Leader rahoittaa ruokolahtelaisen Kontion leivintuvan 
uuden juhlatilan rakentamista 21 000 eurolla. Investointituet kattavat 20 
prosenttia yritysten hankkeiden kokonaiskustannuksista.  

Yritysten investointeja ja kehittämistä tuetaan, jotta kaupunkikeskustojen  
ulkopuolelle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Rahoitusta saaneet 
yritykset ja yhteisöt löytyvät valtakunnallisesta hankerekisteristä, josta tietoa voi 
hakea alueittain, tukimuodon tai hakijan / hankkeen nimen perusteella. 
Maaseuturahoitusta saaneista yrityksistä ja hankkeista löytyy juttuja 

https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true
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kaakonkantri.fi -sivustolta. 
 

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. 
 
Maaseutuohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksot Kaakkois-Suomen 
ELY-keskuksessa ja Leader-ryhmissä 

Maaseuturahoituksessa on jatkuva haku. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
kehittämishankkeissa on nyt käynnissä valintajakso 1.10.2020 – 22.1.2021. 
Yritys- ja yritysryhmähankkeiden meneillään oleva valintajakso päättyy 

31.10.2020 ja sitä seuraava valintajakso on 1.11.2020 – 22.1.2021.  

Vuoden 2021 muista valintajaksoista tehdään päätös ennen vuodenvaihdetta ja 
niistä tiedotetaan erikseen. Leader-ryhmillä on omat valintakriteerinsä ja -
jaksonsa, joista kannattaa tiedustella suoraan ryhmistä. 

Vaikka nykyinen EU-ohjelmakausi on päättymässä, jatkuu yritys- ja hanketukien 
rahoitushaku normaalisti vuosina 2021 ja 2022. 
  

Lisätietoa 

Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen asiantuntijat ja Leader-ryhmien yhteyshenkilöt, joiden yhteystiedot 
ovat hankelistauksessa. Hanketoteuttajien yhteystietoja voi tarvittaessa kysyä 
KaakonKantrin tiedottajalta Saija Rädyltä (saija@kaakonkantri.fi, puh. 050 466 
4480). 

 

Liite Hankelistaus, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
heinä-syyskuussa 2020 myöntämät yritys- ja hanketuet 

 

http://kaakonkantri.fi/

