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Kehittämisrahoituksen kysyntä kovassa kasvussa
Itä-Suomessa
Etelä-Savon ELY-keskus myönsi 1.1.–31.3.2021 Itä-Suomen alueen kasvun luomiseen kehittämisrahoitusta noin
20 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin 12,4 miljoonaa euroa rakennerahasto-ohjelmasta,
yritysrahoitusta maaseutuohjelmasta 0,5 miljoonaa euroa (Etelä-Savo) ja yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 0,2 miljoonaa euroa. Starttirahaa myönnettiin 0,4 miljoonaa euroa.

Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettiin 23 itäsuomalaista kehittämishanketta 5,2 miljoonalla eurolla. Maaseudun
hanketukea ELY-keskus myönsi 0,4 miljoonaa euroa Etelä-Savoon.
ELY-keskuksesta haettavissa oleva rahoitus
Itäsuomalaiset yritykset voivat hakea Etelä-Savon ELY-keskuksesta jatkuvana hakuna kehittämisavustusta, maaseudun yritystukea ja kehittämispalveluja. Voittoa tavoittelemattomat julkiset ja yksityiset yhteisöt ja säätiöt voivat
hakea yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta.
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta on jatkuvana hakuna haettavana rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta ohjelman mukaisiin hankkeisiin. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka lisäävät ihmisten osaamista, työllisyyttä ja osallisuutta.
Rakennerahastokausi 2021–2027 käynnistynee 1.9.2021 ja siitä rahoitettavat hankkeet lähtevät käyntiin vuoden
2022 alussa. Koulutukset ohjelman sisällöistä ja tuen hakemisesta alkavat kesän aikana.
Keväällä 2021 haettavana oleva React-EU rahoitus
Euroopan Unioni myöntää Suomelle React-EU lisärahoitusta covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen
korjaamiseen ja uuden kasvun luomiseen. Tätä lisärahoitusta on haettavissa kevään 2021 aikana. Yrityksen kehittämisavustuksen ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksen hakuaika päättyy 31.5.2021. Euroopan
sosiaali- ja aluekehitysrahastojen React-EU lisärahoituksen hakuaika päätyy 16.4.2021.

Yrityksen kehittämisavustus, Itä-Suomi
Etelä-Savon ELY-keskus käsitteli tammi-maaliskuussa 2021 yhteensä 77 yrityksen kehittämisavustushakemusta.
Itä-Suomen alueen yrityksille ELY-keskus myönsi kehittämisavustusta 42 hankkeeseen yhteensä 12,4 miljoonaa
euroa. Tästä rahoituksesta Etelä-Savon alueen yrityksille myönnettiin 468 300 euroa, Pohjois-Savon yrityksille 8,6
miljoonaa euroa ja Pohjois-Karjalan yrityksille 3,3 miljoonaa euroa.
Hakemuksista 35 hylättiin. Hakemus hylätään pääsääntöisesti sen vuoksi, että hakemus ei täytä lainsäädännössä
kuvattuja rahoituksen vaikuttavuustavoitteita, hakijayritys ei täytä jatkuvan kannattavan toiminnan edellytyksiä tai
hankkeen rahoitus ei ole kunnossa.
Toimialoista rahoitusta myönnettiin eniten lääke-, rokote- ja terveysteknologian kehittämiseen ja investointeihin
noin 6,5 miljoonaa euroa (1 hanke), teknologiateollisuuden kehittämiseen ja investointeihin sekä palveluiden kehittämiseen noin 3 miljoonaa euroa (25 hanketta), kierrätysliiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin 0,8 miljoonaa euroa (1 hanke) sekä tieto- ja viestintäteknologian palvelujen kehittämiseen 0,7 miljoonaa euroa (6 hanketta).
ELY-keskuksen myöntämällä reilun 12 miljoonan euron yrityksen kehittämisavustuksella myötävaikutetaan siihen,
että itäsuomalaisissa yrityksissä käynnistyy noin 60 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit, syntyy noin 400 uutta
työpaikkaa ja reilut 143 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa. Lisäksi rahoituksen arvioidaan lisäävän vientiä lähes
124 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeista 27 edistää vähähiilisyyttä. Yritysten käynnistämien kehittämishankkeiden vaikutukset näkyvät 1–2 vuoden kuluessa hankkeen päätyttyä eli tyypillisesti 3–4 vuoden kuluttua rahoituspäätöksestä.

2

Maakunnittain yrityksen kehittämisavustuksen vaikutukset

Maakunta

Myönnetty
kehittämisavustus €

Etelä-Savo

Päätösten
määrä

Käynnistyvät
kehittämisinvestoinnit €

Uusia
työpaikkoja kpl

Uutta
liikevaihtoa
€

Viennin
lisäys €

468 300

7

1 064 420

30

16 025 000

14 223 300

Pohjois-Savo

8 678 710

20

48 444 828

302

107 505 800

97 745 800

Pohjois-Karjala

3 286 065

15

9 200 266

68

19 894 400

11 970 000

12 433 075

42

58 709 514

400

143 425 200

123 939 100

Yhteensä

Etelä-Savossa alkuvuoden yritysrahoitus kohdistui teknologiateollisuuden hankkeisiin 0,2 miljoonaa euroa (kaksi
hanketta), tieto- ja viestintäteknologiahankkeisiin 0,1 miljoonaa euroa (kaksi hanketta) ja biotalouden hankkeeseen 0,1 miljoonaa euroa (kaksi hanketta).
Pohjois-Karjalassa alkuvuoden yritysrahoitus kohdistui teknologiateollisuuden kehittämiseen 1,4 miljoonaa euroa (8 hanketta), kiertotalouteen 0,8 miljoonaa euroa (yksi hanke) ja fotoniikkaosaamisen kehittämiseen ja investointeihin 0,6 miljoonaa euroa (yksi hanke).
Pohjois-Savossa alkuvuoden yritysrahoitus kohdistui merkittävään lääke-, rokote- ja terveysteknologian kehittämis- ja investointihankkeeseen 6,5 miljoonaa euroa (yksi hanke). Toteutuessaan hanke vaikuttaa merkittävästi
hakijayrityksen osaamiseen ja kansainväliseen kilpailukyyn sekä liiketoiminnan kasvuun Suomessa ja maailmalla.
Myös työllisyysvaikutukset ovat merkittäviä. Välillisenä vaikutuksena syntyy kyvykkyys kehittää, valmistaa ja ylläpitää Suomessa virusteknologiaan perustuvaa rokotevalmistusta. Tällä kyvykkyydellä on merkittävä vaikutus Suomen huoltovarmuuteen ja pandemioiden hallintaan.
Myös teknologiateollisuuden kehittämis- ja investointihankkeet (8 hanketta) saivat alkuvuonna merkittävästi rahoitusta, 1,2 miljoonaa euroa.
ELY-keskus rahoittaa pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihdon kasvuun, kansainvälistymiseen, hiilineutraalisuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen tähtääviä merkittäviä yritysten kehittämishankkeita. Rahoitettavilla toimenpiteillä kannustetaan yrityksiä kehittämään uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja varsinkin kansainvälisille markkinoille sekä ottamaan käyttöön tuottavuutta, hiilineutraalisuutta ja kasvua edistäviä innovaatioita sekä hyödyntämään kiertotalouden ratkaisuja ja muita vähähiilisiä ratkaisuja. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimialoihin ja yrityksiin, jotka ovat kärsineet Covid 2019 pandemiasta ja joille siitä toipuminen tarjoaa merkittäviä kasvun mahdollisuuksia.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, Itä-Suomi
ELY-keskus myönsi yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustusta Kuopion kaupungille 815 500 euroa hankkeelle "Puijon lakialueen infrahanke". Hankkeessa Kuopion kaupunki investoi hissiin, jolla Puijon laen saavutettavuus paranee matkailutarkoituksessa merkittävästi Puijonlaakson suunnasta katsoen. Samalla Puijo ympäristöineen säilyy luonnonsuojelu- ja Natura-alueena. Hankkeella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus toimivien pkyritysten kasvuun ja uusien pk-yritysten perustamiseen ja kasvuun erityisesti matkailun näkökulmasta Puijon alueella ja laajemminkin Kuopion seudulla.
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten
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toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten
ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Maaseuturahaston yritystuki Etelä-Savossa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 myöntövaltuudet Etelä-Savon ELY-keskuksen
osalta saatiin sidottua joulukuussa 2020, mutta ELY-keskus sai maaliskuussa maa- ja metsätalousministeriöltä
hiukan myöntövaltuutta käytettäväksi ennen 22.1.2021 tulleisiin hakemuksiin. Leader-toimintaryhmien osalta alkuvuonna sidottiin vuoden 2020 sitomatta jäänyttä myöntövaltuutta.
Etelä-Savon ELY-keskus myönsi Maaseuturahastosta 1.1 - 31.3.2021 rahoitusta 0,5 miljoonaa euroa 29 eteläsavolaiselle maaseudulla sijaitsevalle yritykselle. Näistä pääosa eli 27 yritystä oli alueen Leader-toimintaryhmien
kautta rahoitusta hakeneita yrityksiä, joille myönnettiin yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 myöntövaltuudet on kaikki sidottu näiden päätösten myötä myös toimintaryhmien osalta.
Hakemuksia valintajaksolla 22.1. - 31.3.2021 saapui ELY-keskukseen 16 kpl ja niissä haetaan avustusta 2,1 miljoonaa euroa. Myös Leader-toimintaryhmien puolella on haettu rahoitusta aktiivisesti alkuvuonna, sillä hakemuksia on käsittelyssä 22 kpl ja rahoitusta haetaan yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Maaseuturahaston hankerahoitus Etelä-Savossa
ELY-keskus myönsi tammi-maaliskuun 2021 aikana maaseudun kehittämisavustusta 190 044 euroa kahdelle
hankkeelle Etelä-Savossa. Rahoitus myönnettiin maa- ja metsätalousministeriöstä saadun lisärahoituksen turvin,
koska kuluneen ohjelmakauden rahoitus oli täysimääräisesti käytetty jo vuoden 2020 loppuun mennessä. Tukea
saivat:
•
•

MPY Telecom Oyj, Kyyhkylä-Siikasalmi-Helppanala kyläverkkohanke - tietoliikennepalveluiden kehittäminen
ProAgria Etelä-Savo ry, Ylli - lihan tuotantoketjun kehittämishanke.

Leader-ryhmien rahoituksella tuettiin alkuvuonna 2021 kolmeatoista hanketta, joista osa oli yleishyödyllisiä investointihankkeita. Yhteensä Leader-rahoitusta ohjautui ELY-keskuksen kautta hankkeisiin 244 554 euroa.
Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää. Hankkeilla voidaan
uudistaa elinkeinoja, kehittää kannattavuutta, lisätä osaamista ja parantaa maaseudun palveluita ja asumisen
edellytyksiä. Yleishyödyllisillä investoinneilla edistetään uusiutuvaa energiaa, vesihuoltoa, lähiruokamarkkinoita ja
lyhyitä jakeluketjuja, ympäristöystävällisyyttä sekä maaseudun nopean laajakaistan saatavuutta. Hankkeiden on
edistettävä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutumista ja hankkeen oltava ELY-keskuksen
alueellisen maaseutusuunnitelman mukainen. Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten järjestöt, kyläyhdistykset tai oppilaitokset. Tuki investointiin on 75 prosenttia ja kehittämishankkeeseen jopa
100 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista.
Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta hankkeet valitaan rahoitettavaksi valintajaksoittain. Seuraava valintajakso
päättyy 30.4.2021.
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Yritysten kehittämispalvelut Itä-Suomessa
ELY-keskus kilpailutti yritysten kehittämispalvelujen tuottamisen ja uuden sopimuskauden 2021–2022 haku käynnistyi maaliskuussa 2021. Tällä sopimuskaudella analyysi- ja konsultointi -palveluja yrityksille tuottaa yli 700 asiantuntijaa. Kaikki kilpailutetut asiantuntijat ovat käytettävissä koko Suomen alueella. Kilpailutuskauden vaihtumisen vuoksi kehittämispalvelujen haku oli suljettuna vuoden alusta aina helmikuun lopulle saakka. Haun avauduttua hakemuksia on tullut sisälle runsaasti.
Maaliskuun loppuun mennessä ELY-keskukseen saapui 93 hakemusta. ELY-keskus myönsi itäsuomalaisille yrityksille tukea 229 307 euroa 66 kehittämispalvelun hankintaan. Hakemuksista yksi hylättiin.

Yrityksille myönnetyt kehittämispalvelut maakunnittain Itä-Suomessa

Maakunta

Lukumäärä

Euroa

Etelä-Savo

21

68 993

Pohjois-Savo

13

46 103

Pohjois-Karjala

32

114 210

Yhteensä

66

229 307

Konsultointien sisältö on painottunut yritysten kasvun ja kansainvälistymisen strategian luomiseen, liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen, tuottavuuden ja digitalisaation kehittämiseen, markkinointi- ja asiakkuusosaamisen
kehittämiseen, johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä innovaatioiden kaupallistamiseen. Pandemiatilanteen takia konsultoinnit toteutettiin etätyöskentelynä ja tämä toimi asiakkailta saadun palautteen mukaan hyvin.
Kehittämispalvelua saaneiden yritysten toimialoista suurimmat olivat aikaisempien vuosien tapaan teollisuus,
tukku- ja vähittäiskauppa, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, rakentaminen sekä terveys- ja sosiaalipalvelut ja majoitus- ja ravitsemistoiminta. Myös taide, viihde ja virkistys -toimialojen yritykset ovat olleet aktiivisia.
Yritysten kehittämispalvelut on ELY-keskusten palvelu, jolla tarjotaan korkeatasoista, valtion osittain rahoittamaa
kullekin pk-yritykselle räätälöitäviä liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen palveluja. Tuen myöntämisessä ei
ole toimiala- eikä yhtiömuoto rajoituksia. Tarkoituksena on tukea pk-yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä,
kansainvälistymistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla tuetaan lisäksi pk-yritysten varautumista toimintaympäristöstä ja yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin. ELY-keskus maksaa palveluista suurimman osan. Yrityksen maksuosuus Analyysi-palvelusta on 260 euroa (+alv) /päivä ja Konsultointipalvelusta 325 euroa (+alv) /päivä. Koulutus-palvelu maksaa yritykselle 1590 euroa (+alv) /osallistuja. ELY-keskuksesta saa apua sopivan asiantuntijan löytämiseen, muta asiakas valitsee aina lopulta itse tarpeisiinsa sopivimman asiantuntijan.

Starttiraha Etelä-Savossa
TE-toimiston starttirahalla yritystoiminnan aloitti tammi-maaliskuun 2021 aikana yhteensä 34 henkilöä, mikä on
hieman enemmän kuin vuosi sitten. Työssä olevina starttirahalla aloittaneiden osuus oli alkuvuonna 76,5 %, kun
se vuotta aiemmin oli 67 %. Mikkelin seutukunnassa aloittaneita oli 19, Savonlinnan seutukunnassa 7 ja Pieksämäen seutukunnassa 8. Siellä oli kasvua edellisvuodesta 3 henkilöä, kun muissa seutukunnissa määrä pysyi ennallaan. Starttirahoihin sidottiin alkuvuonna yhteensä 388.000 euroa.
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Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää, kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha on
peruspäivärahan suuruinen (33,78 € /päivä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitus Itä-Suomessa
Vuoden 2021 kolmena ensimmäisenä kuukautena ELY-keskus myönsi Itä-Suomeen 5,2 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. Etelä-Savon alueella rahoitusta myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa 7 hankkeelle, Pohjois-Savon alueella 2 miljoonaa euroa 7 hankkeelle ja Pohjois-Karjalan alueella 1,7
miljoonaa euroa 9 hankkeelle.
Etelä-Savossa suurimmat tukisummat ovat menneet teknologia-alan osaamisen kehittämiseen ja nuorten yrittäjyyden tukemiseen. Iso osa rahoituksessa kohdentuu koronan tuomista haasteista selviämiseen. Hankkeilla on
tuettu esimerkiksi nuorten koulutukseen ja työelämään ohjausta ja opiskelukyvykkyyden ylläpitoa lähes puolella
miljoonalla euroalla.
Pohjois-Savossa suurimmat tukisummat ovat menneet sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden ja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Tahkomäen tien kunnostuksen käynnistäminen mahdollistaa matkailun kehittymisen Tahkomäen laella ja mahdollistaa uusien hissien rakentumisen alueelle. Iso osa rahoituksessa kohdentuu koronan
tuomista haasteista selviämiseen.
Pohjois-Karjalassa suurimmat tukisummat ovat menneet Liperin Kirkkolahden alueen kehittämiseen ja kiinteistöpalvelujen digiosaamisen kehittämiseen. Tukea on myönnetty myös mm #mimmitkoodaa Pohjois-Karjala hankkeelle, jossa edistetään naisten työllistymistä ohjelmistoalalle tai tehtäviin, joissa ohjelmisto-osaamisesta on hyötyä. Näin hanke sekä helpottaa ohjelmistoalan osaajapulaa, purkaa alan sukupuolittuneisuutta, että edistää digitalisaatiota.
Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävän rahoituksen tavoitteena on lisätä ihmisten osaamista, työllisyyttä ja
osallisuutta.

Yhteenveto rahoituksesta 1.1.–31.3.2021
Rahoituskanava

Euroa

1

Yrityksen kehittämisavustus

12 433 075

2

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

815 500

3

Maaseudun yritystuki

504 912

4

Maaseudun hankerahoitus

434 599

5

Yritysten kehittämispalvelut

229 307

6

Starttiraha

7

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan

388 000
5 200 000

aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitus
Yhteensä

20 005 193
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ELY-keskuksesta haettavana oleva rahoitus
Yrityksen kehittämisavustusta, yritysten kehittämispalveluja, starttirahaa ja Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston rahoitusta voi hakea sähköisen haun kautta jatkuvasti
ilman hakuaikoja.
Maaseuturahoituksessa on menossa ns. siirtymäkausi. Rahoitusta voi edelleen hakea ja päätöksiä päästäneen
tekemään huhtikuun aikana rahoituskauden 2021–2027 myöntövaltuuksista. Rahoituksen ehdot ovat kuitenkin
ohjelmakauden 2014–2020 ehtojen ja säädösten mukaiset.
Keväällä 2021 haettavana oleva React-EU rahoitus
Pienet ja keskisuuret kasvuhaluiset ja -kykyiset yritykset voivat hakea Euroopan Unionin myöntämää React-EU
rahoitusta kehittämishankkeille, joilla vastataan koronakriisin aiheuttamiin haasteisiin. Voittoa tavoittelemattomat
julkiset ja yksityiset yhteisöt sekä säätiöt voivat hakea rahoitusta yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan
kehittymisedellytysten parantamiseen. Nämä rahoitukset ovat haettavissa 31.5.2021 saakka.
Elpymiseen tarkoitetut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varat ovat parhaillaan haussa. Hakemukset tulee jättää
16.4.2021 mennessä ELY-keskukseen Eura2014 järjestelmässä. Toiveissa on digi- ja vihreää siirtymää tukevia
hankkeita sekä yritysten muutoskyvykkyyttä ja johtamista kehittäviä hankkeita. Lisäksi on haussa erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia hankkeita, jotka tukevat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä
työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä.
React-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi
ehtona on, että eduskunta hyväksyy React-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Rahoituskatsauksesta
Rahoituskatsaus kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat yrityksen kehittämisavustuksen, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen, yritysten kehittämispalvelujen ja ESR- ja EAKR -kehittämishankkeiden osalta. Muut rahoitustiedot ovat pelkästään Etelä-Savon maakunnan alueelta.

Linkit eri rahoitusmuotojen lisätietoihin ja sähköiseen hakuun:
•

Yritysrahoitus ely-keskus.fi-verkkopalvelussa (ely-keskus.fi)

•

Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä, uutinen 26.2.2021 (ely-keskus.fi)

•

EU-ohjelmakauden 2014-2020 loppukauden haku Etelä-Savossa - jatkuva haku (rakennerahastot.fi/itä-suomi)

•

Yritysten kehittämispalvelut (yritystenkehittamispalvelut.fi)

•

Uutinen: Tarjolla palvelua yrityksen kehittämiseen nopeasti ja edullisesti ELY-keskukselta (ely-keskus.fi)

•

Rakennerahastotietopalvelu (eura2014.fi)

•

Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtop.fi/fi/palvelut)

•

Maaseudun yritysrahoitus (ely-keskus.fi)

•

Hyrrä - maaseudun tukien sähköinen haku (ruokavirasto.fi)
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Lisätietoa
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 044 246 4670
Johtaja Juha Pulliainen, p. 295 024 162
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankerahoitus:
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, p. 0295 026 695
Maaseudun yritystuki ja hankerahoitus:
Yksikön päällikkö Ilpo Lehtinen, p. 0295 024 217
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
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