LIITE 1

Keski-Suomen ELY-keskus
Myönnetty yritysrahoitus 01-03/2019 maaseuturahastosta:












Vaissi Oy, Kaalikääryle- ja muun valmisruuan perhepakkauslinjasto, Keuruu, 86 819 €
TJ Kaluste Oy, kone- ja kalustohankinnat puusepänteollisuus, Äänekoski, 12 343 €
Suomen Katalysaattorikierrätys Oy, kone- ja kalustohankinnat, Jyväskylä, 12 279 €
TH Tarmatic Oy, laitekomponentin prototyypin testaus, Muurame, kokeilu, 10 000 €
Matkailutila Surkeenjärvi, pihapiirin lisävarustaminen, Jyväskylä, 40 130 €
Äijänkäppyrä, kalastusopaspalvelun kalustohankinta, Äänekoski, 7 829 €
Tikalan Oy, kalusto seulontajätteen hyödyntämiseksi, Saarijärvi, 19 500 €
Lasituspalvelu Pihlavamäki Oy, konehankinnat lasinjalostukseen, Muurame, 19 000 €
Kurun Lomasaari Oy, Puuhapuisto Veijarin toiminnan modernisointi, Saarijärvi, 30 000 €
Sorvaamo Kivi Oy, konekannan monipuolistaminen, Äänekoski, 65 380 €

Yhteensä 303 000 euroa (investointien kokonaisarvo noin 1,4 miljoonaa euroa)

Keski-Suomen ELY-keskus
Myönnetty hankerahoitus 01-03/2019 maaseuturahastosta:


Osuuskunta Rytkiön riistavaja, 141 560 €
Osuuskunta rakentaa Multialle nykyaikaisen riistavajan, joka toimii myös alueen monitoimitalona. Rakennukseen tulee
tilat myös nykyaikaiselle mehupuristamolle.



NaApurit - Nopean Avun Apurit, Keski-Suomen Sydänpiiri ry, 285 712 €
Tavoitteena valmentaa vapaaehtoisia alkusammutus- ja elvytysosaajiksi ja perustaa kyliin maallikkoauttajien
pelastusryhmiä, jotka saavat hälytyksen suoraan hätäkeskukselta tulipalo ja elottomuus -tehtävissä.



NaApurit investointihanke, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 14 000 €
Investointihankkeella hankitaan maallikkoauttajille sydäniskureita ja alkusammutusvälineistöä.



Valmo- esiselvityshanke asiakas- ja käyttäjälähtöisiin yritysryhmähankkeisiin, Suomen
Muotoilusäätiö sr, 46 000 €
Tavoitteena on viedä muotoilu osaksi yritysten liiketoimintaa ja liikestrategiaa.



Pienyrittäjän MyyntiTreenit, Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy, 67 042 €
Tavoitteena on saada maaseutualueiden yksin- ja mikroyrittäjät vahvistamaan liiketoimintaosaamistaan liittyen oman
osaamisen myymiseen, itsensä johtamiseen, verkostojen rakentamiseen ja digitaalisten välineiden tehokkaaseen
hyödyntämiseen.



PÄMÄ - Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa Pohjoiseen Keski-Suomeen, Jyväskylän
Ammattikorkeakoulu Oy, 179 852 €
Tavoitteena on välittää tietoa maaseudun erilaisista liiketoimintamalleista, aktivoida alueen yrittäjiä luomaan uutta
liiketoimintaa sekä kehittää ja luoda uusia yrittäjien verkostoja.



Typensitojakasveista orgaanista lannoitetta (TyLa), Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 52 200 €
Tavoitteena on luoda toimintamalli ja liiketoimintakonsepti orgaanisten lannoitteiden ja biokaasun valmistukseen
peltobiomassoista.



Killerin valjastushalli, Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry, 303 738 €
Uusi valjastushalli –investointi parantaa keskisuomalaisten ja muualta Suomesta tulevien hevosyrittäjien ja -harrastajien
olosuhteita, viihtyvyyttä, turvallisuutta ja palveluja lajin parissa tehtävään työhön sekä nuorisotoimintaan.



Digisti kylässä, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, 279 473 €
Tavoitteena on vahvistaa maaseudun asukkaiden digitaitoja, digitaalista pääomaa sekä digiosallisuutta. Edistämme myös
kylien asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä sähköisiä palveluita ja sovelluksia terveyden ylläpitämisessä,
seurannassa ja palveluiden saavutettavuudessa.



Keurusselän luoteisrannasta Keurusselän veturi, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, 58 440 €
Tavoitteena on löytää alueelle kasvumoottorina toimiva taho, joka ottaa kokonaisvastuun palveluiden kehittämisestä
pitkällä tähtäimellä. Alueelle etsitään niin uusia palveluiden käyttäjiä koti- ja ulkomaisesta kohderyhmästä kuin uusia
toimijoita.



Osuuskunta Äijälän Vesihuollon investointihanke, 17 500 €
Investoinnilla ratkaistaan sekä jäteveden käsittelyyn, että puhtaan veden tuottamiseen liittyvät ongelmat.



Juokslahden kuituhanke, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, 298 557 €
Investoinnilla rakennetaan toimiva ja nopea valokuituverkko Jämsän Juokslahden ja Pataniemen alueille.



Länkipohjan valokuituhanke, Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, 186 900 €
Investoinnilla rakennetaan toimiva ja nopea valokuituverkko Jämsän Länkipohjan alueelle.

Yhteensä 1,93 miljoonaa euroa

