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Keski-Suomen ELY-keskus
Myönnetty yritysrahoitus 10-12/2018 maaseuturahastosta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomen Hampputuotteet Oy, toteutettavuustutkimus, Jyväskylä, 2 020€
TimCo Steel Oy, tuotantohallin hankinta, Keuruu, 30 000€
Jokilaakson Juusto Oy, konehankinnat, Jämsä, 123 600€
Vaahteramäen Perhekoti Oy, rakentamisinvestointi, Viitasaari, 108 870€
Huonekalutehdas Seppänen Oy, kone- ja laitehankinnat, Petäjävesi, 17 824€
Tmi Tomi Kinnunen, investoinnit tiloihin ja koneisiin, Kivijärvi, 14 693€
Uusitalo Hannu Samuel, hevostalouden palvelutuotannon kehittäminen, Jyväskylä, 10 947€
Laaksonen Riikka Maria, hevostalouden palvelutuotannon kehittäminen, Laukaa, 4 938€
Oy Haka-Wood Ab, sahan tuotantotehokkuuden parantaminen, Viitasaari, 552 000€
Temagroup Oy, tuotantohallin laajennus, Jämsä, 40 680€

Yhteensä 906 000 euroa (investointien kokonaisarvo noin 3,3 miljoonaa euroa)

Keski-Suomen ELY-keskus
Myönnetty hankerahoitus 10-12/2018 maaseuturahastosta:
•

Moottoriratahanke, Keuruun Moottoriurheilukeskus Oy, 378 000€

Moottoriurheiluharrastuksen ja liikenneturvallisuuden kehittäminen

•

MataDigi - Maatalouden digitaaliset verkko-opetusaineistot yrittäjille, Jyväskylän
Ammattikorkeakoulu Oy, 90 000€

Tavoitteena on muodostaa tiedonvälitysmalleja ja hakea toimivia työkaluja maatalousyrittäjille kohdennettavassa viestinnässä.
Tulokset tukevat nuorten ja kehittyvien maatalousyrittäjien tarpeita.

•

Uusia yrityksiä mukaan kansainvälistä kasvua hakevaan saunaverkostoon, Sauna from Finland ry,
56 000€

Yhdistyksellä on tarve laajentaa sauna-alan tarjontaa paremmin vastaamaan kansainvälisten asiakkaiden tarpeita ja tähän
tarvitaan keskisuomalaisten yritysten osaamista mukaan. Tarvitaan hanke, jossa näistä mahdollisuuksista tiedotetaan ja
kootaan yrityksiä tämän tiimoilta yhteen.

•

Kelkkaurat kuntoon, Kivijärven Moottorikelkkailijat ry, 35 000€

Kivijärven alueen kelkkaurat muutetaan turvallisiksi siten, että kelkkailijat ohjataan käyttämään merkittyjä uria niille alueille,
joihin on saatu maanomistajien suostumus.

•

Yhdysreitit kuntoon, Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry, 197 000€

Pohjoisen Keski-Suomen alueen kelkkailulle tarkoitettu yhdysreittiverkko kunnostetaan ja suunnitellaan virkistyskäyttöön
soveltuva reitistö.

•

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 616 000€

Kehitetään Keski-Suomen ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena. Pääteemoina ovat kansainvälistyminen ja ruokamatkailu.
Hankkeessa selvitetään keskisuomalaisten elintarvikeyritysten vientipotentiaalia ja kansainvälisille markkinoille
suuntautumisen mahdollisuuksia

•

Vesiosuuskuntien koulutus- ja kehittämishanke Vesi-IPA, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy,
77 000€

Vesiosuuskuntien toimijoiden kouluttautuminen vahvistaa paitsi osuuskunnan toimintavarmuutta ja vesihuoltotoiminnan
kehittämistä pitkäjänteisesti, myös henkilöiden mahdollisuuksia ryhtyä vesihuoltopalveluyrittäjiksi palvelemaan myös muita
vesilaitoksia.

•

Jämsän villalaakso, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, 60 000€

Valmistellaan yritysryhmähanketta, joka tähtää villaklusterin toiminnan aloittamiseen Jämsän huopatehtaan kiinteistössä.
Selvitystuloksia ovat muun muassa kannattavan langan valmistuksen edellytykset, raaka-aineena kotimaisen lampaan villa ja
kierrätetty villa.

•

Tuu meille kylään - kylät matkailijan silmin, Keski-Suomen Kylät ry, 142 000€

Lisätään keskisuomalaisten kylien maaseutumatkailuun liittyvää osaamista ja autetaan yhteisötoimijoita kyliensä
markkinoinnissa myös kansainvälisille matkailijoille. Hankkeessa keskitytään kahden testikylän elämyksellisten
matkailutuotteiden hahmottamiseen.

•

Hyvää yhdessä - hyvinvointiyrityksien valmiudet muuttuvassa sosiaali- ja terveysalan
toimintaympäristössä, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 157 000€

Aktivoidaan maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyrityksiä oman osaamisen ja kehittämistarpeidensa tunnistamisessa,
kehittämisessä ja verkostoitumisessa sekä generoidaan uusia innovaatioita, markkinoita sekä yrittämisen mahdollisuuksia.

Yhteensä 1,8 miljoonaa euroa

