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ELY-keskus sopeuttaa - organisaatiota tehostettu
ELY MUUTOKSESSA, OSA 2
ELY-keskusten YT-prosessi on loppusuoralla. Tarkat ELY-kohtaiset
henkilöstövaikutukset julkistetaan toukokuun aikana. Aluetasolla
sopeuttamistoimet ovat heijastuneet ELY-keskuksen rakenteeseen.
Olemme tiivistäneet ja madaltaneet organisaatiota sekä
monipuolistaneet asiantuntijoiden toimenkuvia. Toimintojen priorisointi
kohdistuu niihin tehtäviin, joilla on merkitystä kestävän talouskasvun ja
elinkeinoelämän uudistumisen vauhdittamisessa.
Organisaatiomallia madaltamalla haetaan lisää tehokkuutta ja
nopeampaa reagointikykyä. >> Lue lisää

Muutoksia yritysten kehittämispalveluihin
Uutisen Viime vuoden syksyllä alkaneet ELY-keskuksen tarjoamat yritysten kehittämispalvelut on otettu
Varsinais-Suomessa vastaan erittäin hyvin. Jo pitkälti yli 100 yritystä on käyttänyt palvelua ja kysyntä
jatkuu tasaisena. >> Lue lisää

Uusi kalastuslaki astuu voimaan 1.1.2016
Uudistetun kalastuslain tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista
lisääntymistä sekä luoda uusi, tietoon perustuva säätelyjärjestelmä
kalavarojen kestävälle käytölle ja hoidolle. Lisäksi laissa
yksinkertaistetaan kalastuslupajärjestelmää, vahvistetaan alueellista
osallistumista sekä selkiytetään eri toimijoiden roolia ja lisätään niiden
välistä yhteistyötä. >> Lue lisää

Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä vuosille 2014 2020
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Maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvä ympäristötuki on muuttunut
nimeltään ympäristökorvaukseksi. Uudessa
ympäristökorvausjärjestelmässä on toimenpiteitä kohdennettu
alueellisesti sekä huomioitu entistä paremmin tila- ja lohkokohtaiset
olosuhteet. Toimenpiteiden valinta on viljelijöille teknisesti helpompaa,
koska pääosa toimenpiteistä on sisällytetty kerran ohjelmakaudessa
tehtävään ympäristösitoumukseen, jolloin vai muutamista toimenpiteitä
tehdään erillisiä sopimuksia. >> Lue lisää

Nitraattiasetus on uudistunut
Asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta korvasi 1.4.2015
vanhan nitraattiasetuksen. Uusi asetus määrittelee lainsäädännölliset vähimmäisvaatimukset lannan ja
lannoitevalmisteiden varastoinnille ja käytölle. Asetuksessa on entistä selkeämmin myös ilmapäästöihin
vaikuttavia määräyksiä. >> Lue lisää

Nuoren viljelijän aloitustuen haku ensimmäistä kertaa
sähköisenä
Nuoren viljelijän aloitustuen haku alkaa. Tukea voi ensimmäistä kertaa hakea sähköisesti Hyrräpalvelussa, osoitteessa www.mavi.fi/hyrra, 30.3. alkaen. >> Lue lisää

Maaseudun tuet voi hakea Hyrrässä
Maaseudun kehittämiseen liittyvä paperityö helpottuu, kun
yhäuseampien tukien haku muuttuu sähköiseksi. Maaseudun yritys- ja
hanketuet sekä maatiloille tarkoitetut investointi- ja aloitustuet voi
vuodesta 2015 lähtien hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.
>> Lue lisää

Paikalliseen kehittämiseen kanavoituu 300 miljoonaa euroa
Leader-ryhmien kautta
MMM, Maaseutuvirasto ja Leader-ryhmät solmivat paikallisen kehittämisen sopimuksen. >> Lue lisää

Biotaloutta ja ilmastokestävyyttä Varsinais-Suomeen
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käynnistymässä uusi hanke,
Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä (BILKE). Maa- ja
metsätalousministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen kuluvalle
vuodelle 2015. Hanke koostuu useammasta toisiaan tukevasta
aihekokonaisuudesta. Toiminnassa pyritään käytännönläheisyyteen ja
monipuoliseen yhteistyöhön aihepiirin muiden toimijoiden kanssa.
>> Lue lisää

Ilmastonmuutos huolestuttaa ja tuuppaa kehitystä eteenpäin
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Suomalaiset haluavat tehokkaampia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. >> Lue lisää

Ilmasto-opas.fi
YM, MMM ja TEM julkaisivat ilmastopolitiikan infografiikkaa eli
kuvia, jotka ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.
Kuvia on yhteensä 34. Kuvien aiheina ovat ilmastopolitiikan
lähtökohdat, ilmastonmuutoksen hillintä toimialoittain sekä
ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen. >> Lue lisää

Hakuja ja tilastoja Horisontti 2020 -ohjelmasta
Tuoreiden tilastojen mukaan suomalaiset ovat pärjänneet mukavasti Horisontti 2020 -hauissa. Tutustu
nyt Horisontti 2020 -ohjelman tarjontaan ja mitä se tarjoaa juuri sinun organisaatiolle. >> Lue lisää

Ruovikoiden ravinteet peltoon - maan rakenne puhtaasti
kuntoon!
Ruokopelto on kolmivuotinen hanke (2015–2017) ja osa
ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävää ja Saaristomeren
tilan parantamista koskevaa ohjelmaa (Raki-ohjelma). Hanke toteutetaan
yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Elävä Itämeri Säätiön
Järki-hankkeen kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tuoda lisätietoa niin
virkistyskäyttäjille ruovikoiden leikkuusta kuin viljelijöillekin
ruokobiomassan käytöstä pellolla viherlannoitteena ja
maanparannusaineena. >> Lue lisää

Ravinneneutraali kunta
Ravinneneutraali kunta -hanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin, kun
hankkeeseen saatiin kaksi työntekijää; Sanna Tikander koordinaattoriksi
ja Janne Heikkinen erityisasiantuntijaksi. Hankkeen pilottikunnat luovat
parhaillaan pohjaa uudelle toimintamallille, jossa myös kuntaorganisaatio
on aktiivisesti mukana edistämässä alueensa ravinteiden kierrättämistä.
>> Lue lisää
Maaseutuohjelman 6,5 M€ vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen
tehostamiseen korvamerkitystä erillisrahoituksesta suuri osa, 3 M€, tulee
käytettäväksi Varsinais-Suomeen. Hanke järjestää 5.5.2015 mahdollisille
hanketoimijoille kutsutilaisuuden rahoituksen tämän hetken tilanteesta. >> Lue lisää

Äkillisen rakennemuutoksen yritystuilla luotu jo 590 uutta
työpaikkaa
ELY-keskuksen yritysrahoituksen tarkoituksena on tukea maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä,
monipuolistumista ja uudistumista tukevia vaikutuksiltaan merkittäviä pk-yritysten kilpailukykyä ja tätä
kautta kasvua sekä uusia työpaikkoja luovia hankkeita. Käytettävissä on sekä Maa- ja
metsätalousministeriön (MMM) että Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukijärjestelmät määrärahoineen.
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>> Lue lisää

Siltojen remontit
Turun kehätien siltojen korjaus aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle
keväästä syksyyn 2015. >> Lue lisää
Karjarannan risteys- ja ylikulkusillan korjaus Porissa - valtatien 8
pohjoisen suunnan liikenne kiertotielle. >> Lue lisää

Vesienhoidon ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan
suunnittelun kuuleminen on päättynyt
Kuuleminen koskien ehdotusta vesienhoitosuunnitelmaksi ja siihen
liittyviksi toimenpideohjelmiksi, ehdotusta tulvariskien
hallintasuunnitelmiksi ja ehdotusta merenhoidon toimenpideohjelmaksi
on vastikään päättynyt.
Merenhoitosuunnitelmien ja tulvariskien hallinnan suunnitelmien
kuuleminen alkoi jo lokakuun alussa 2014 ja merenhoidon
toimenpideohjelman kuuleminen tammikuun puolivälissä 2015.
Kuulemispalautetta sai antaa maaliskuun loppuun saakka. >> Lue lisää

Uusia julkaisuja
Uutisen Kaikki Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisut tallennetaan Doria-julkaisuarkistoon.
>> Lue lisää (valitse ylh.oik. Aluevalinta Varsinais-Suomi)
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste
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