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Toiminnan visio
• Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan,
viihtyisän ja virikkeellisen asuin-, työ- ja
yrittäjyysympäristön. Kainuun maaseudulla on
monipuolista ja elinvoimaista yritystoimintaa, joka lähtee
ihmisten tarpeista, ja joka tukeutuu luonnosta – maasta,
metsistä, vesistä ja ilmasta – sekä vahvasta
osaamisrakenteesta syntyviin mahdollisuuksiin.
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Henkiset tekijät

.

Kainuun maaseudun
elinvoiman säilyttäminen

Panokset:
Kehitystoiminta
Investoinnit
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Kainuun maaseudun kehittämisstrategia
• Panokset kehittämistoimintaan ja investointeihin
määräävät suurelta osin elinkeinojen kehittymissuunnat
Kainuussa.
• Osaamisen kehittäminen mahdollistaa kasvun ja
hyvinvoinnin kehittymisen turvaavat innovaatiot.
• Osaaminen, kehittämistoiminta ja investoinnit
pohjautuvat omaleimaiseen kainuulaiseen
kehittämisinfraan, T&K – toimintaan sekä koulutukseen.
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Tavoitteet teemoittain
ohjelmakaudella 2014 – 2020
• Kainuun maa- ja puutarhatalouden tuotantopotentiaalin
säilyy nykyisessä tasossaan sekä luomu- ja lähiruoan
tarjontaa lisätään maakunnassa. Tavoitteen
toteuttamiseksi jäsennetään rakennekehitystä tukevien
kehitystoimien (vuosi)tavoitteet ja toimenpideohjelma.
Vastuutahona ovat Kainuun maa- ja elintarviketalouden
kehittämisen toimenpidekokonaisuus.
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Tavoitteet teemoittain ohjelmakaudella
2014 – 2020
• Kainuun metsien hakkumäärä nostetaan pysyvästi 3
miljoonan m3 tasolta 4 miljoonaan m3:iin ja maakunnan
puuteollisuuden tuotannon arvo kaksinkertaistetaan.
Vastuutahon kehitystoimenpiteiden organisoinnissa ja
toteutuksen edistämisessä on Kainuun metsä- ja
puutalouden kehittämisen toimenpidekokonaisuus
• Kainuun bioenergiatoimialan liikevaihto
kaksinkertaistetaan. Vastuutahona
kehitystoimenpiteiden organisoinnissa ja toteutuksen
edistämisessä on Kainuun bioenergian käytön
kehittämisen toimenpidekokonaisuus.
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Tavoitteet teemoittain
ohjelmakaudella 2014 – 2020
• Kainuun luontomatkailun liikevaihto kolminkertaistetaan.
Vastuutahona kehitystoimenpiteiden organisoinnissa ja
toteutuksen edistämisessä on Kainuun luontomatkailun
kehittämisen toimenpidekokonaisuus
• Kainuun kylien elinvoiman säilytetään ja paikallista
aloitteellisuutta edistetään sekä kehitetään.
Vastuutahoina kehitystoimenpiteiden organisoinnissa ja
toteutuksen edistämisessä ovat Kainuun LEADER toimintaryhmät ja Kainuun kyläteemaohjelma.
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Tavoitteet prioriteetteittäin
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•
•
•
•
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•
•
•
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Prioriteetti 1 :Tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja metsätaloudessa ja
maaseudulla
Yhteistyötoimenpiteiden määrä (kpl)
10
Koulutukseen osallistuneiden määrä (hlö)
2 200
Koulutuspäivien lukumäärä (kpl)
10 000
Osallistuneiden yritysten määrä (kpl)
700
Laajakaistakuituyhteyksien osuus % kotitalouksista
90
Laajakaistayhteys % yrityksistä
85
Neuvontaa vastaanottaneet tilat(kpl)
550
Prioriteetti 2: Maatilojen kilpailukvyn ja maatilojen elinvoimaisuuden edistäminen
Tukea uudistamis-investointeihin saaneiden tilojen osuus kaikista tiloista(%)
35
Tuettujen tilojen maataloustuotannon muutos vuosityöyksikköä kohti(euroa/AWU)
40 000
Nuorten viljelijöiden aloittamistukea saaneiden tilojen osuus kaikista tiloista (%)
7
Luomutilojen osuus (%)
25
Luomupinta-alan osuus peltoalasta (%)
30
Prioriteetti 3: Elintarvike ja non-food – ketjun organisoitumisen ja maatalouden riskienhallinnan
edistäminen
Eläinten hyvinvointikorvaukseen liittyneiden tilojen määrä(kpl)
150
Laaditut laatujärjestelmät(kpl)
50
Omavalvontasuunnitelmat(kpl)
25
Yhteistyöhankkeiden lukumäärä (kpl)
15
Laitoskeittiöiden lähiruuan käyttö(%)
40
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Prioriteetti 4: Maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistamien , säilyttäminen ja
parantaminen
Koulutukseen osallistuneiden määrä(hlö)
150
Hoidon piirissä olevien kosteikkojen, perinnebiotooppien ja lumo-kohteiden määrä(kpl)
100
Ei tuotannollisten investointien määrä(kpl)
10
Prioriteetti 5: Voimavarojen tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään
talouteeen siitymisen edistäminen maatalous-, elintarvike ja metsäsektorilla
Energiansäästö- ja energiatehokkuusinvestointien määrä(kpl)
30
Uusiutuvaa energiaa koskevien investointien kokonaismäärä (kpl)
60
Päästöjen vähentämiseen liittyvien investointien määrä (kpl)
40
Alaan liittyvien koulutuspäivien lukumäärä(kpl)
900
Koulutukseen osallistuneiden lukumäärä(kpl)
120
Prioriteetti 6: Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen
edistäminen maaseutualueilla
Tuetuissa hankkeissa syntyneet työpaikat(kpl)
300
Parantuneista palveluista/infrastruktuurista hyötyvän maaseutuväestön määrä(kpl)
20 000
Uusien yritysten määrä
100
Uusien tuotteiden ja palvelujen määrä(kpl)
40
Uusia tekniikoita ja/tai toimintatapoja hyödyntävien tuettujen yritysten määrä(kpl)
50
Nuorten perustamien yritysten määrä(yritystukien määrä kpl)
40
Yhteisölliset kehittämishankkeet (kpl)
5
Tuettujen yleishyödyllisten investointien määrä(kpl)
10
Infrastruktuurin kehittämishankkeet (kpl)
5
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Arvioitu alueellinen rahoitus Kainuussa
2014 - 2020
•
•

•
•
•

7.2. Koulutus ja tiedotus
7.4. Investoinnit fyysiseen omaisuuteen, josta
- 7.4.2. Maataloustuotteiden jalostus ja markkinoille saattaminen ja kehittäminen
7.5. Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen, josta
- 7.5.2. Maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan perustaminen ja sitä koskevat investoinnit
7.6. Maaseudun peruspalvelujen ja kylien kehittäminen
7.11. Yhteistyö
Yhteensä
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4 400 000
2 000 000
9 000 000
3 500 000
3 880 000
22 780 000

