Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
2014-2020
(MAKE)
Satakunnan ELY-keskuksen rahoittamat hanketuet ohjelmakaudella
2014-2020

Hakija: Leader Pyhäjärviseutu ry

Hakija: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Hanke: Sata sanaa tuhat kuvaa

Hanke: Satakunnan maaseutumatkailun koordinaatiohanke 2 (MASE 2)

Kokonaiskustannukset: 100 000 €

Kokonaiskustannukset: 349 300 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 100 000 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 296 905 €

Toteutusaika: 2.3.2015 – 30.04.2016

Toteutusaika: 1.11.2015 – 31.10.2018

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Hankkeen kuvaus:
Yhteisellä viestintähankkeella vahvistetaan tiedotusta Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta, Satakunnan alueellisesta maaseudun kehittämisstrategiasta ja
Leader-ryhmien kehittämisstrategioista. Viestinnässä nostetaan esille mm. ohjelmien
painopisteitä, teemoja, tukimahdollisuuksia, sähköisiä Hyrrä-asiointia ja hankkeiden
käynnistämistä.
Lisätietoja: www.pyhajarviseutu.fi

Hankkeen kuvaus:
Tiedonvälityshanke, joka lisää maakunnan maaseutumatkailussa toimivien tahojen välistä
vuorovaikutusta, verkostoja ja kumppanuuksia sekä maaseudulla toimivien yritysten
liiketoimintaosaamista siten, että maaseutumatkailu toimialana kasvaa edelleen
maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on tiedotustoiminnan kautta edistää
maaseutumatkailua ja sen arvostusta elinkeinona, vahvistaa maaseutumatkailussa toimivien
yrittäjien liiketoimintaosaamista ja verkostoitumista sekä tiivistää koko
maaseutumatkailukentän kehittämistoimia.
Lisätietoja: www.samk.fi

Hakija: MTK-Satakunta ry

Hakija: MTK-Satakunta ry

Hanke: Tietoa & tukea -tiedonvälityshanke

Hanke: Varavoimaa Farmarille II

Kokonaiskustannukset: 65 500 €

Kokonaiskustannukset: 550 000 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 65 500 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 550 000 €

Toteutusaika: 24.2.2015 – 31.10.2015

Toteutusaika: 6.6.2015 – 31.12.2018

Rahoittaja: Satakunnan ELY, Pirkanmaan ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY, Pirkanmaan ELY

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on tiedottaa viljelijöille, EU-avustajille, neuvojille ja muille
asiantuntijoille maatalouden toimintaympäristön sekä EU-tukijärjestelmien sisällön ja
ehtojen muutoksista ja niiden vaikutuksesta maatilan toiminnan suunnitteluun,
tukihakemusten käyttöön ja tukiehtojen noudattamiseen. Tavoitteena on myös
viljelijöiden aktivointi sähköiseen asiointiin.

Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa työhyvinvointiasioista sekä eri tahoista, jotka ovat
auttamassa viljelijöitä ja muita maaseudun yrittäjiä. Varhaiseen välittämiseen ja omasta
hyvinvoinnista huolehtimiseen luodaan uusia toimintamalleja yhteistyökumppanien kanssa ja
uusilla tiedotus- ym. menetelmillä. Toimitaan tilatason ensiapuna yrittäjien jaksamiseen,
hyvinvointiin, talouteen ym. liittyvissä vaikeuksissa sekä ohjataan yrittäjiä eteenpäin eri
asiantuntijoille ja madaltaa kynnystä käyttämään auttavia tahoja entistä varhaisemmin.

Lisätietoja: www.mtk.fi/liitot/satakunta

Lisätietoja: www.mtk.fi/liitot/satakunta

Hakija: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Hakija: Prizztech Oy

Hanke: Green Care-tiedonvälityshanke Satakunnassa

Hanke: Satakunnan kaasutalous 2020

Kokonaiskustannukset: 153 300 €

Kokonaiskustannukset: 232 500 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 122 640 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 186 000 €

Toteutusaika: 1.11.2015 – 28.2.2018

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2017

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen kuvaus:

Kerätään ja levitetään tietoa Green Care –toiminnan mahdollisuuksista kehittää uutta
ja olemassa olevaa liiketoimintaa sekä aktivoidaan yrittäjiä hyödyntämään Green
Caren mahdollisuudet. Hankkeen toimenpiteitä ovat erilaiset seminaarit, infot, Green
Care Satakunta-kotisivujen perustaminen, julkaisut ja verkostotapaamiset.

Hankkeen päätavoite on synnyttää uutta kaasutalouteen liittyvää liiketoimintaa ja
huoltovarmuutta Satakunnan maaseudulle LNG terminaali-investointien
käynnistämän kaasutalousprosessin luonnolliseksi jatkoksi. Mm. laaditaan
Satakunnan maaseudulle kaasutaloussuunnitelma vuodelle 2020.

Lisätietoja: www.samk.fi

Lisätietoja: www.prizz.fi

Hakija: Proagria Länsi-Suomi ry

Hakija: Satafood kehittämisyhdistys ry

Hanke: ProYritys – yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin

Hanke: Uutta kasvua luomusta – osaamisella kannattavuutta Satakuntaan

Kokonaiskustannukset: 633 400 €

Kokonaiskustannukset: 509 800 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 564 029 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 509 800 €

Toteutusaika: 1.7.2015 – 31.12.2018

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2018

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on saada Satakuntaan lisää kilpailukykyisiä, hyvinvoivia ja
osaavia maaseutuyrityksiä. Hankkeessa tarjotaan maaseutuyrittäjille yritysneuvontaa.
Neuvontaa annetaan mm. mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen, sähköisten
palveluiden ja järjestelmien hyödyntämiseen ja käytön opastamiseen sekä
maaseutuohjelman rahoituksen hyödyntämiseen.

Tämän tiedonvälityshankkeen tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa,
osaamista ja mallia parhaista käytännöistä niin tuotannon, jalostuksen kuin
markkinoinkin osalta kotimaasta ja ulkomailta satakuntalaisille alkutuottajille ja
jalostusyrityksille. Tavoitteena on aluetaloudellisesti saada positiivinen vaikutus koko
Satakunnan elintarvikeklusterin kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.

Lisätietoja: https://lansi-suomi.proagria.fi

Lisätietoja: www.satafood.net

Hakija: ProAgria Länsi-Suomi ry

Hakija: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

Hanke: Johtamalla aikaa

Hanke: Muuttuvat viljelymenetelmät – uusia keinoja kasvinsuojeluun ja maan
kasvukunnon parantamiseen

Kokonaiskustannukset: 560 000 €
Myönnetty avustus (EU + valtio): 504 000 €
Toteutusaika: 1.7.2015 – 31.12.2018

Kokonaiskustannukset: 298 900 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 239 120 €
Toteutusaika: 1.7.2015 – 31.12.2017

Rahoittaja: Satakunnan ELY, Varsinais-Suomen ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen kuvaus:

Johtamalla aikaa –hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Satakunnan ja
Varsinais-Suomen maatilayritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Tavoitteiseen
pyritään tuotantosuunnittain etsimällä työprosesseista kriittiset vaiheet, joihin
maatilayrittäjien aikaa ja rahaa tuhlaantuu sekä etsimällä näihin haasteisiin
tehokkaita ja onnistuneita ratkaisuja vertailutietoa hyödyntämällä.

Kasvinsuojelun ennaltaehkäisevä kulmakivi on viljelykierto, jossa kasvinvuorotuksella
hallitaan maan siemenpankkia sekä tauti- ja tuholaispainetta. Viljelykierron ja
kasvuolosuhteiden optimoinnissa on nykyviljelyssä vielä paljon kehitettävää mm.
kasvivalikoiman, teknisten ratkaisujen ja viljelytoimien vaikutusten kokonaisvaltaisessa
huomioimisessa ja hallinnassa pitkällä aika välillä.

Lisätietoja: https://lansi-suomi.proagria.fi

Lisätietoja: www.pyhajarvi-instituutti.fi

Hakija: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö

Hakija: Sokerijuurikkaan Tutkimussäätiö sr

Hanke: Satakunnasta – Sikses parasta

Hanke: JUNO – juurikkaan satotasot nousuun

Kokonaiskustannukset: 736 700 €

Kokonaiskustannukset: 168 300 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 736 700 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 151 470 €

Toteutusaika: 1.8.2015 – 31.12.2018
Rahoittaja: Satakunnan ELY
Hankkeen kuvaus:

Toteutusaika: 4.1.2016 – 30.11.2017
Rahoittaja: Satakunnan ELY, Varsinais-Suomen ELY
Hankkeen kuvaus:

Satakunnasta – Sikses parasta on tiedonvälityshanke, joka saattaa yhteen ruokaketjun
toimijat eri asiakasrajapintojen kanssa. Ruokaketjun toimijoille Satakunnassa alkutuotannosta
pöytään asti luodaan positiivinen ilmapiiri, joka pohjautuu korkeaan osaamiseen, ekologisesti
kestävään tuotantoon ja maakunnan ruokatuotannon edelläkävijyyteen. Satakunnassa –
Sikses parasta on maakunnan kolmen keskeisen ruokaketjun kehittämistahon Pyhäjärviinstituutin, Satafood kehittämisyhdistyksen ja ProAgria Länsi-Suomen yhteistyössä
toteuttama tiedonvälityshanke.

JUNO on Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskuksen (SjT) koordinoima koulutushanke, joka
noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpidettä Ammatillinen
koulutus ja tietojen hankkiminen. Koulutussisältö muodostuu oppitunneista,
pellonpiennarpäivistä sekä benchmarkkausmatkasta. Hankkeen tavoitteena on turvata
kotimainen sokerintuotanto sekä juurikasviljelyn kannattavuus ja kilpailukyky.

Lisätietoja: www.pyhajarvi-instituutti.fi

Lisätietoja: www.sjt.fi

Hakija: Satakylät ry

Hakija: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö

Hanke: Omalta kylältä – yhdistykset paikkalisten palveluiden edistäjänä

Hanke: Yrtin viljely tutuksi

Kokonaiskustannukset: 308 100 €

Kokonaiskustannukset: 62 000 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 308 100 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 55 800 €

Toteutusaika: 1.9.2015 – 30.6.2018

Toteutusaika: 2.11.2015 – 31.10.2016

Rahoittaja: Satakunnan ELY, Varsinais-Suomen ELY
Hankkeen kuvaus:

Rahoittaja: Satakunnan ELY
Hankkeen kuvaus:

Hankkeessa kehitetään maaseudun asukkaiden palveluita paikalliset olosuhteet
huomioonottaviksi, joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi. Pääpainopisteinä ovat olemassa
olevien tilojen tehokkaampi hyödyntäminen ja uudet tavat sekä yhdistysten
tukeminen palveluiden tuottajina ja lähitalouden edistäjinä.

Satakuntaan on syntymässä tarvetta saada uusia alkutuottajia viljelemään avomaalla erilaisia
yrttejä jalostavien yritysten tarpeisiin. Satakunnassa on pitkät perinteet erikoiskasvien
viljelystä ja niihin liittyvää vahvaa viljelyosaamista. Tiiviillä ja tehokkaalla viljelykoulutuksella
on mahdollista nopeasti ja kohtuullisen pienillä kustannuksilla ottaa yrtin viljely osaksi tilojen
nykyistä toimintaa ja aloittaa tilalla kokonaan uusi tuotantosuunnitelma.

Lisätietoja: www.satakylat.fi

Lisätietoja: www.pyhajarvi-instituutti.fi

Hakija: Satafood Kehittämisyhdistys ry

Hakija: Suomen metsäkeskus

Hanke: Untuvikkojen laadun takaaminen ja viennin houkuttelevuus - tuotantokonsepti

Hanke: MATO – Metsien aktiivinen ja toimiva omistus

Kokonaiskustannukset: 215 200 €

Kokonaiskustannukset: 213 000 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 172 160 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 191 700 €

Toteutusaika: 1.10.2015 – 30.9.2017
Rahoittaja: Satakunnan ELY, Varsinais-Suomen ELY
Hankkeen kuvaus:

Toteutusaika: 30.1.2016 – 29.1.2019
Rahoittaja: Satakunnan ELY, Varsinais-Suomen ELY
Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on kilpailukykyisen tuotannon kautta mahdollistaa tuotantomäärien
nosto, jolla on positiivinen merkitys tuottajan talouteen että välilliset vaikutukset myös
aluetalouteen. Hankkeen tavoitteena on luoda tuotantokonsepti broilerinuorikoille, munille
ja untuvikoille, jonka avulla saadaan Suomessa tuotetun untuvikon hinta ja laatu saatetaan
kansainvälisten markkinoiden vaatimalle tasolle.

Tiedonvälityshankkeen toimenpiteillä on tarkoitus parantaa metsänomistuksellisia ongelmia
ja lisätä samalla hakkuiden ja hoitotöiden määrää. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa
metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille, lisätä metsätilan sukupolvenvaihdoksia,
kasvattaa metsäomistusyksiköiden keskikokoa, lisätä vapailla markkinoilla myytävien
metsätilojen määrää, vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta, parantaa
yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä, lisätä ja helpottaa yhteisomistusta sekä parantaa
metsätilusrakennetta.

Lisätietoja: www.satafood.net

Lisätietoja: www.metsakeskus.fi

Hakija: Prizztech Oy
Hanke: Biotaloudesta innovaatiota kestävään kehitykseen
Kokonaiskustannukset: 235 300 €

Hakija: Maaseudun Kehittämisyhdistys Ravakka ry
Hanke: Megafoni – Maaseutuohjelman tiedotus Satakunnassa
Kokonaiskustannukset: 280 000 €
Myönnetty avustus (EU + valtio): 280 000 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 211 770 €

Toteutusaika: 1.5.2016 – 30.6.2019

Toteutusaika: 1.1.2016 – 31.12.2018

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen kuvaus:

Satakunnan Leader-ryhmien Satakunnan ELY-keskuksen, SataKylät ry:n, Satakuntaliiton ja
ProAgria Länsi-Suomen yhteisen viestintähankkeen päätavoitteena on tiedottaa MannerSuomen maaseutuohjelman, Satakunnan maaseutuohjelman ja Leader-strategioiden
mahdollisuuksista ja tuloksista. Yhteinen viestintä maaseutuohjelmasta, hyvistä käytännöistä
ja tuloksista sekä yhteistyön syventäminen ovat hankkeen keskiössä. Samalla tehdään
tunnetuksi Leader-toimintatapaa ja Leader-brändiä sekä Satakunnassa tehtävää maaseudun
kehittämistyötä. Yhteistyötä tehdään paitsi maakunnan sisällä myös kumppanien kanssa
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, pääpainon ollessa oman maakunnan asioista
tiedottamisessa.

Projektilla tuodaan esille vaihtoehtoisia tapoja, jotka edistävät biotalousalan mikro- ja
pienyritysten kehittymistä ja kumppanuuksien rakentumista. Painopisteenä ovat
hiilineutraalia rakentamista ja asumista edistäviä tuotteita ja palveluita valmistavat ja
käyttävät biotalousalan yritykset.
Lisätietoja: www.prizz.fi

Lisätietoja: www.ravakka.fi

Hakija: Satafood Kehittämisyhdistys ry

Hakija: Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

Hanke: Kannattava ja ympäristöystävällinen sianlihan tuotantoketju: eläinaineksen
tehokas hyödyntäminen sikatiloilla

Hanke: Lauhavuori Region Geopark-alueeksi

Kokonaiskustannukset: 297 000 €
Myönnetty avustus (EU + valtio): 237 600 €
Toteutusaika: 1.8.2016 – 31.7.2019
Rahoittaja: Satakunnan ELY, Varsinais-Suomen ELY, Etelä-Pohjanmaan ELY, Pirkanmaan ELY
Hankkeen kuvaus:

Kokonaiskustannukset: 473 800 €
Myönnetty avustus (EU + valtio): 450 000 €
Toteutusaika: 1.4.2016 – 31.12.2018
Rahoittaja: Satakunnan ELY, Etelä-Pohjanmaan ELY
Hankkeen kuvaus:

Eläinaineksen tehokas hyödyntäminen sikatiloilla -hanke luo sianlihan tuotantoketjun toimijoille uusia,
käytännönläheisiä toimintatapoja tiloilla tehtävään eläinaineksen valintaan, tuotanto-ominaisuuksien
vertailuun ja tuotannon kannattavuuden arviointiin. Tavoitteena on lisätä sikalaverkostojen aitoa
yhteistyötä ja tiedon saannin avoimuutta taloudellisesti kannattavan sika-alan hyväksi ja määritellä
toimintatavat, joilla tiloilla tehtävän seurannan ja testaustoiminnan tulokset saadaan nopeasti
käyttöön yritysten kehittämiseksi. Hanke koostuu neljästä työkokonaisuudesta, joiden tavoitteena on
löytää ratkaisuja eläinaineksen käyttöön ja sen kannattavuuteen porsas-, väli-kasvatus- ja
lihasikatuotannossa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Geopark-jäsenyyden saavuttamisen kannalta kriittisimpiä
toimenpiteitä Lauhanvuori Region -alueella ja hakea Geopark-jäsenyyttä 2018 syksyllä.
Tavoitteena on luoda Geopark-toimintamalli, joka perustuu konkreettiseen, sopimukselliseen
yhteistyöhön sekä alueen sisällä että alueen ulkopuolisten tahojen kanssa. Hankkeessa
toteutetaan kehittämistoimia Geopark-kriteereiden mukaisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat
alueen kunnat, yritykset, yhdistykset, Metsähallitus, LUKE sekä muut yhteistyökumppanit
laajasti alueella ja sen ulkopuolella (esim. korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja matkailutoimijat
sekä Geopark-verkosto kotimaassa ja kansainvälisesti).

Lisätietoja: www.satafood.net

Lisätietoja: www.pskk.fi

Hakija: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Hakija: Karvian kunta

Hanke: Kivijalka kuntoon!

Hanke: Esittävän taiteen katsomo

Kokonaiskustannukset: 240 000 €
Myönnetty avustus (EU + valtio): 204 000 €

Kokonaiskustannukset: 400 000 €
Myönnetty avustus (EU + valtio): 200 000 €

Toteutusaika: 1.8.2016 – 31.12.2018

Toteutusaika: 15.8.2016 – 14.8.2018

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY, Varsinais-Suomen ELY

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen kuvaus:
Kivijalka Kuntoon! -hankkeen päätavoitteena on parantaa kivijalkatoimijoiden
liiketalousosaamista sekä edesauttaa kivijalkayritysten välistä vuorovaikutusta,
yhteistoimintaa ja verkosto-osaamista erityisesti Huittisissa, Kankaanpäässä,
Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Kivijalkayrittäjyyden arvostuksen nostaminen on
myös yksi hankkeen tavoitteista.

Esittävän taiteen katsomohankkeen tavoitteena on rakentaa katettu katsomo esittävän taiteen
tarpeisiin. Katsomoa voidaan hyödyntää monipuolisesti kulttuuritapahtumien esiintymispaikkana,
kurssi-, koulutus-, leiri- ja muissa tapahtumissa. Karvialaiset yhdistykset/ yritykset voivat hyötyä
uudesta katsomosta oheisrakennuksineen kehittäen, parantaen, monipuolistaen ja laajentaen omia
tapahtumiaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä eri harrasteryhmien osaamista ja yritysten ja
yhdistysten välistä yhteistyötä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on, että kunnan yritystoiminta
monipuolistuu ja työllisyys paranee, palvelut lisääntyvät ja monipuolistuvat sekä yhteisöllisyys
paranee. Hankkeen kohderyhmänä on kuntalaiset, yhdistykset , matkailu- ja palvelualan yritykset,
yhdistykset, esittävien taiteiden harrasteryhmät, lähialueen asukkaat, esim. erilaisten hoitokotien
asukkaat sekä työyhteisöt.

Lisätietoja: www.samk.fi

Lisätietoja: www.karvia.fi

Hakija: PS Liiku Oy

Hakija: Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Hanke: Jämin aluevalmennuskeskus

Hanke: Automaatiolla tulosta

Kokonaiskustannukset: 97 800 €

Kokonaiskustannukset: 82 000 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 88 280 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 49 200 €

Toteutusaika: 1.9.2016 – 28.2.2018

Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2018

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen kuvaus:

Jämin aluevalmennuskeskushanke sisältää hiihtoon ja kestävyysurheiluun pääpainotteisesti
perustuvan monipuolisen osaamiskeskuksen perustamistoimenpiteet ja toiminnan kehittämisen
hankekauden aikana sellaiseksi, että toiminta jatkuu ja vakiintuu hankekauden jälkeen aktiiviseksi
tuoden alueelle eri toimijoita myös Euroopasta. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Etelä- ja LänsiSuomen hiihdon ja kestävyysliikunnan urheilijat ja harrastajat, lajien valmentajat, huoltajat, lajipiirit ja
-seurat. Koulutustoiminnan osalta kohderyhmän muodostavat koulutusalan ammattilaiset
Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Hankkeen kohderyhmäksi muodostuu myös laajempi kokonaisuus eriikäisistä urheilijoista ja heidän hyväkseen työskentelevistä toimijoista, urheiluseuroista, kuntoilijoista
sekä liikunnan harrastajista.

Automaatiolla tulosta-hankkeen päätavoitteena on turvata alueellinen automaatio-osaaminen ja sen
kehittäminen yritysten tarpeiden mukaisesti. Kohderyhmänä ovat automaatioratkaisuista
kiinnostuneet ja niistä hyötyvät eri alojen mikro ja pk -yritykset Satakunnassa. Kohderyhmään kuuluvat
niin johto- kuin työntekijätaso. Tavoitteina on madaltaa kynnystä tuotannon automatisointiin, tukea
uuden teknologian käyttöönottoa, kehittää henkilöstön osaamista monimuotoisen koulutuksen avulla
sekä yritysten vertaisoppiminen ja verkottuminen. Hanke tuottaa yrityslähtöistä monimuotoista
koulutusta, jossa hyödynnetään digitaalisia keinoja. Koulutusta toteutetaan ryhmille suunnattuina
lähipäivinä, demoina, seminaareina ja benchmarking-vierailuina sekä max.1 pvän yrityskohtaisena
ohjauksena ja asiantuntijatukena. Hankkeessa tuotetaan koulutus- ja infomateriaalia
automatisaatioprosessin tueksi

Lisätietoja: voitto.vuori@dnainternet.net

Lisätietoja: www.sataedu.fi

Hakija: Satafood Kehittämisyhdistys ry

Hakija: Prizztech Oy

Hanke: Gluteenittomasta viljelykierrosta erikoistumisvaihtoehto tiloille

Hanke: Satakunnan maaseutuinnovaatioista uutta liiketoimintaa

Kokonaiskustannukset: 249 200 €

Kokonaiskustannukset: 298 700 €

Myönnetty avustus (EU + valtio): 199 360 €

Toteutusaika: 1.12.2016 – 31.5.2019

Myönnetty avustus (EU + valtio): 238 960 €
Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2019
Rahoittaja: Satakunnan ELY

Rahoittaja: Satakunnan ELY, Pirkanmaan ELY, Varsinais-Suomen ELY
Hankkeen kuvaus:
Gluteeniton viljelykierto on erikoistumisvaihtoehto asiaan perehtyville tiloille. Täysin eriytettyyn
gluteenittomaan viljelykiertoon sopivia kasvilajeja kauran lisäksi ovat öljykasvit, valkuaiskasvit, nurmet,
peruna, vihannekset ja sokerijuurikas sekä pellava, kumina ja tattari, joista on koottavissa monia hyviä
viljelykiertovaihtoehtoja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa hankealueen (Satakunta, Varsinais-Suomi
ja Pirkanmaa) maatilojen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä lisätä eri tahojen välistä yhteistyötä.
Alkutuotannon parempi kilpailukyky ja taloudellinen tuloksellisuus on lisännyt hankealueen
maakuntien elinvoimaisuutta. Tavoitteena on myös edistää sopimustuotantoa siten, että raaka-aineen
ostajilla on varmuus laadukkaan tuotteen saatavuudesta ja viljelijöillä varmuus tuotteen menekistä ja
hinnasta, jotta voidaan hyödyntää kasvavat markkinat (gluteeniton kaura ja muut free from-tuotteet).
Lisätietoja: www.satafood.net

Hankkeen kuvaus:
Hankkeen päämääränä on nopeuttaa maaseudun mikro- ja pienyritysten uusien tuote- ja palveluideoiden kehittämistä sekä
parantaa aineettoman omaisuuden hallintaa ja kehittämistä. Tavoitteet: Uusien innovaatioaihioiden löytäminen ja
kehittämisen nopeuttaminen. Maaseudun yritysten sivuelinkeinojen kehittäminen uusien innovatiivisten tuote- ja
palveluideoiden avulla. Maaseudun yritysten tuoteideoiden jatkokehittäminen, uusien yritysten käynnistämisen edistäminen ja
olemassa olevien yritysten toiminnan vahvistaminen. Maaseudun yritysten verkostoitumisen ja yhteistyön lisääminen erityisesti
teollisuuden kanssa. Uusien ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden keksintöaihioiden löytäminen. Hankkeen määrälliset
tavoitteet: Löydetään 200 innovaatioaihiota, mukana toiminnassa on 300 yritystä. Yritysten uusien palveluiden tai tuotteiden
määrä on 50, syntyy 5 yritystä, järjestetään 30 infotilaisuutta ja työpajaa, järjestetään kolme Keksintötori -tapahtumaa. Uusien
toimintamallien, kontaktointi- ja kartoitusmenetelmien sekä tapahtumakonseptien määrä on 5 kpl. Hankkeen toimenpiteet
ovat kaikkien alueen yritysten käytettävissä ja ne koostuvat seuraavista kokonaisuuksista: Yrityskohtaiset, palvelutarpeita
kartoittavat toimenpiteet (palvelupolku, neuvontaa yhteensä 8 tuntia). Infotilaisuudet ja työpajat, verkostoituminen. Hankkeen
tuloksena: Maaseudun yrityksien "piilossa" olevat innovaatioaihiot löydetään ja yrityksiä aktivoidaan jatkotoimenpiteisiin.
Maaseudulle syntyy sivuelinkeinoja ja uusia yrityksiä sekä työpaikkoja. Yritysten verkostoituminen ja yhteistyö lisääntyy.
Tuloksena syntyy uusia menetelmiä ja toimintatapoja, joilla yrittäjät saadaan kertomaan innovaatioaihioistaan ja viemään niitä
eteenpäin. Yritysten mahdollisuudet hyödyntää kaikkia innovaatiotoimintaan tarkoitettuja rahoituskanavia ja -instrumentteja
tehostuu. Hankkeen tuloksena syntyvät menetelmät ja toimintatavat ovat kaikkien yritysneuvontaa tuottavien toimijoiden käytettävissä.
Lisätietoja: www.prizz.fi

Hakija: Pyhäjärvi-instituutti
Hanke: Lisäarvoa yrtinviljelystä
Kokonaiskustannukset: 161 500 €
Myönnetty avustus (EU + valtio): 145 350 €
Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2018
Rahoittaja: Satakunnan ELY
Hankkeen kuvaus:
Kasvikset ja niistä valmistetut erilaiset ruoat ja jalosteet ovat nyt kärkitrendi suomalaisessa ruokakulttuurissa.
Kuluttajien ja ammattikeittiöiden kiinnostus käyttää erilaisia yrttejä keinotekoisten makuaineiden ja
tuontimausteiden sijaan on kasvussa ja asiakaspotentiaalia löytyy myös valmistavasta elintarviketeollisuudesta.
Satakunta on Suomen keskeisin avomaan vihannestuotannon alue ja ammattimainen yrtinviljely soveltuisi hyvin
osaksi muuta vihannestuotantoa. Pyhäjärvi-instituutin hankkeessa Yrttiviljely tutuksi (2015-2016) järjestettiin
yrtinviljelykoulutus, jonka suosio ylitti kaikki odotukset ja kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet mukaan.
Hankkeen päätavoite on edelleen lisätä yrtin viljelyä Satakunnassa ja lisätä alkutuotannon monipuolisuutta ja
kannattavuutta. Yrttiviljelyosaamista tuodaan alkutuottajille suunnatuilla koulutuksilla, infopäivillä (viljely- ja
keräilytuotteet), pellonpiennar -tilaisuuksilla sekä ammattimatkoilla. Koulutuksia ja tilaisuuksia järjestetään
erityisesti uusille viljelijöille, mutta täydentävää koulutusta järjestetään myös yrtinviljelyä jo kokeilleelle.
Koulutusten ja infopäivien sisältöjen suunnittelussa hyödynnetään aiemman, Yrttiviljely tutuksi, hankkeen
tuloksia ja kokemuksia. Pellonpiennar -tilaisuuksia järjestetään vuosittain läpi kasvukauden eri tiloilla, joilla on
yrttejä viljelyksessä.

Lisätietoja: www.pyhajarvi-instituutti.fi

