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Keski-Suomen ELY-keskus
Myönnetty yritysrahoitus 07-09/2019 maaseuturahastosta:












OK-Vise Oy, koneistuskeskusinvestointi, Muurame, 50 000 €
Roselli Oy, hiomakoneen hankinta, Kuhmoinen, 50 200 €
Juhlapalvelu Kranssi tmi, toimitilan muutostyöt ja investoinnit, Pihtipudas, 15 689 €
Finnsteinless Oy, lämmönvaihdinliiketoimintaan liittyvä kokeilu, Multia, 10 000 €
Säilyke Herttua Oy, pakkauslinjan hankinta, Uurainen, 7 452€
Rawmance Oy, uudet tuotantotilat ja laitteet elintarvikejalostukseen, Jyväskylä, 981 936 €
Halt Oy, uusien toimitilojen rakentaminen, Muurame, 79 129 €
Kosken Levytyö Oy, uudet toimitilat ja metallialan konehankinnat, Äänekoski, 205 140 €
Hirvinen Tuomo, majoituskapasiteetin lisäys, Muurame, 38 936 €
Metsäkoneurakointi T ja P Pynnönen Oy, laiteinvestointi, Konnevesi, 37 846 €
Burnit Solution Oy, saniteettilaiteratkaisun kokeilu, Jyväskylä, 10 000 €

Yhteensä 1 489 327 euroa (hankkeiden kokonaisarvo noin 7,3 miljoonaa euroa)

Keski-Suomen ELY-keskus
Myönnetty hankerahoitus 07-09/2019 maaseuturahastosta:


Verkkokaupan kehittäminen -yritysryhmähanke, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, 10 576 €
Neljä yritystä Keuruun ja Jämsän alueelta kehittää yhdessä olemassa olevia verkkokauppojaan ja niihin liittyvää
osaamista. Valmennukset keskittyvät markkinointiin, asiakassuhteen ylläpitoon ja ostoprosessiin. Lisäksi tutustutaan
muun muassa hakukoneisiin, optimointiin ja analytiikkaan.



Laatu lähtee lapasesta, yritysryhmähanke, Kehittämisyhtiö Witas Oy, 39 868 €
Yritysryhmässä kuusi Saarijärven-Viitasaaren seudun tuotannollista yritystä käy läpi Lean-menetelmään perustuvan
tuottavuusvalmennuksen. Lisäksi tehdään yrityskohtaiset kehittämissuositukset ja toimenpiteet.



Saunaelämystuotteet kansainvälisille markkinoille, Sauna from Finland ry, 51 000 €
Kahdeksan liiketoiminnaltaan saunomiseen kytkeytyvän yrityksen yritysryhmähankkeessa konseptoidaan saunaelämys ja
siihen liittyvät oheistuotteet eri asiakasryhmille. Hankkeessa yritykset testaavat tuotteita ja tekevät kokeiluja uusien
markkinoiden avaamiseksi.



Kohti kysyntälähtöisiä uusia maaseudun yrittäjäideoita, Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry,
83 428 €
Kohderyhminä paikkakunnilla toimivat kasvua ja kansainvälistymistä suunnittelevat toimivat yritykset sekä uudet yrittäjät,
jotka suunnittelevat yritystä KV-markkinoille. Hankkeessa yritykset saavat tukea muun muassa tuotekehitykseen,
markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön.



Lammastalouden tuotannontekijät, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 93 996 €
Hankkeessa edistetään lammastilojen taloutta ja tuotettavan lihan laatua. Toimenpiteet ovat erilaisia koulutuksia,
opintomatkoja ja tilatutustumisia, kohderyhmänä ovat Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla lammastaloutta
harjoittavat tai sitä suunnittelevat yrittäjät.



Ruokkeen lenkin yhdystie, Laajavuoren Ratsukot ry, 26 250 €
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Killerin hevosurheilukeskuksen talleilta autoton yhdystie Ruokkeen lenkille.



Uutta vauhtia varikosta – DM7-kiskoautoille soveltuvan monitoimivarikon rakentaminen
Suolahden Wanhan Aseman alueelle, Äänekosken kaupunki, 420 000 €
Investointihankkeessa Suolahden Wanhan Aseman alueelle rakennetaan Dm7-kiskoautokalustolle eli lättähatuille
soveltuva varikkorakennus, jonka tilat palvelevat tulevina vuosina junakaluston huollon ja säilytyksen lisäksi myös
paikallista tapahtuma- ja vapaa-ajan toimintaa ja alueen matkailua.

Yhteensä 725 118 euroa

