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Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituskatsaus 1/2019 (maaseutuohjelma):

Luontoon perustuvaa matkailua ja chatbotteja – näitä tuettiin EU:n
maaseuturahastosta alkuvuonna
Alkuvuonna 2019 myönteisen tukipäätöksen sai yhteensä 33 kehittämishanketta ja 31 yritystukea.
Maaseuturahastosta tukia myöntävät Satakunnan ELY-keskus ja viisi alueella toimivaa Leader-ryhmää.
Satakunnan ELY-keskuksen myöntämät hanke- ja yritystuet
Tammi-huhtikuussa 2019 Satakunnan ELY-keskus myönsi tukea kahdelle uudelle kehittämishankkeelle.
Molemmat hankkeet liittyvät seudun matkailun kehittämiseen, ja ovat kokonaiskustannuksiltaan yhteensä
oin 405 000 euroa. Tuen osuus on noin 324 000 euroa (ks. liite 1). Lisäksi ELY-keskus päätti Satakunnan
osallistumisesta neljään alueiden väliseen hankkeeseen. Näihin hankkeisiin myönnettiin tukea Satakunnan
osalta noin 400 000 euroa.
Tukipäätöksen sai tammi-huhtikuussa 18 yritysten hanketta. Tukea myönnettiin yhteensä noin 1,78
miljoonaa euroa ja tuettujen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat reilu 8,04 miljoonaa euroa. Tuettujen
yritysten joukko on monipuolinen; toimintaansa investoivat niin mm. chatbot-palveluyritys, meijeri,
viinitila, kierrätysliiketoimintaan keskittynyt yritys, biopolttoainetuottaja kuin ravintola (ks. liite 2).
– Erityisesti satakuntalaiseen luontoon perustuvaa matkailuliiketoimintaa kehitetään nyt useilla eri
hankkeilla. ELY-keskus tukee merkittävästi Pohjois-Satakunnan Geopark-alueen kehittämistä ja myös siihen
liittyviä investointeja. Toivottavasti tämä näkyy jatkossa yritysten kasvuna, yhteistyönä ja uusina
matkailupalveluina, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Timo Pukkila Satakunnan ELY-keskuksesta.
Vuonna 2018 Satakunnan ELY-keskus myönsi rahoitusta yhteensä 55 yritysten hankkeelle. Tuen määrä oli
noin 2,74 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset yli 13,0 miljoonaa euroa. Viime vuonna
myönteisen rahoituspäätöksen saivat 15 kehittämishanketta, joille myönnettiin Satakunnan ELY-keskuksen
tukea noin 1,9 milj. euroa kokonaiskustannuksiltaan 3,9 milj. euron hankkeisiin. Hankkeista viisi toteutetaan
pelkästään Satakunnan alueella ja 10 yhdessä naapurimaakuntien kanssa.
Leader-ryhmien kautta myönnetyt hanke- ja yritystuet
Viiden Satakunnan alueella toimivan Leader-ryhmän kautta rahoitettiin tammi-huhtikuussa 28 yhteisöjen ja
yhdistysten hanketta. Näille myönnettiin tukea yhteensä noin 850 000 euroa. Hankkeiden
kokonaiskustannukset olivat yli 1,2 miljoonaa euroa (ks. liite 1).
Lisäksi tukea sai Leader-ryhmien kolme teemahankekokonaisuutta, joiden kautta rahoitusta myönnettiin
yhteensä 28 alahankkeeseen eli yhteisöjen pienempiin investointi- ja kehittämistoimiin.
Yhdistysten Leader-hankkeissa iso osa hankkeiden omarahoitusosuudesta on talkootyötä. Yhteensä tammihuhtikuussa rahoitetuissa hankkeissa tehtävän talkootyön arvo on noin 200 000 euroa, mikä tarkoittaa
arviolta vajaa 10 000 talkootyötuntia.
Alkuvuonna 2019 Leader-tukea myönnettiin 13 mikroyrityksen investointeihin ja kehittämistoimiin. Tukea
myönnettiin yhteensä noin 175 000 euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä 734 000
euroa.

Viime vuonna yhteensä 51 yritysten hanketta ja 67 yhteisöjen hanketta sai tukea Satakunnan alueella
toimivien Leader-ryhmien kautta. Lisäksi Leader-ryhmien 8 teemahankkeen kautta myönnettiin rahoitusta
yli 60 yhdistyksen pienenpiin investointi- ja kehittämistoimiin.
Leader-ryhmien kautta rahoitettavista hankkeista päättää Leader-ryhmän hallitus. Viranomaispäätöksen
tekee ELY-keskus. Rahoituskatsauksessa ovat mukana viranomaispäätöksen saaneet hankkeet.
Maatalouden rakennetuet
Tammi-huhtikuussa 2019 Satakunnan ELY-keskus myönsi maatalouden rakennetukia 38 investointiin (ks.
liite 3). Avustuksena myönnettiin noin 2,58 milj.euroa ja korkotukilainana 4,08 milj.euroa. Tuettujen
investointien kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 8,36 miljoonaa euroa.
Nuoren viljelijän aloitustukia on myönnetty tammi-huhtikuussa 6 tilanpidon aloittamiseen, avustuksena
152 000 euroa ja korkotukilainana 810 000 euroa.
Satakunnan ELY-keskus myöntää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 mukaista
EU:n maaseuturahaston tukea yrityksille, kehittämishankkeille sekä maatilainvestointeihin ja tilanpidon
aloittamiseen. Maaseuturahaston yritys- ja hanketukia myöntävät lisäksi Leader-ryhmät. Meneillään olevan
ohjelmakauden haut käynnistyivät keväällä 2015.
Satakunnan ELY-keskus tekee viranomaispäätökset 4 Leader-ryhmän (Ravakka, Karhuseutu, Pyhäjärviseutu
ja Pohjois-Satakunta) hankkeisiin. 1 ryhmän (Joutsenten reitti) viranomaispäätökset tekee Pirkanmaan ELYkeskus.

LIITTEENÄ:
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Lisätietoja antavat:
Maaseutuohjelma, hanke- ja yritystuet:
Timo Pukkila, timo.pukkila@ely-keskus.fi / 0295 022 115
Leader-tuet:
Leader Karhuseutu: Salme Pihlajamaa salme.pihlajamaa@karhuseutu.fi / 050 592 6022
Leader Ravakka: Ulla Kallio ulla.kallio@ravakka.fi / 0440344345
Leader Pyhäjärviseutu: Elina Haavisto elina.haavisto@pyhajarviseutu.fi / 044 534 2992
Leader Pohjois-Satakunta: Juha Vanhapaasto juha.vanhapaasto@kankaanpaa.fi / 050 589 6269
Leader Joutsenten reitti: Petri Rinne petri.rinne@joutsentenreitti.fi / 040 555 3232
Maatilainvestoinnit:
Katriina Rosvall, katriina.rosvall@ely‐keskus.fi / 0295 022 076

