
Hakuteemat syksy 2020 ja talvi 2021

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Maaseuturahasto 

Syyskuu 2020 



Loppuohjelmakauden aikataulutus

Avataan kaksi uutta valintajaksoa POP ELY-keskus
• 1.10. - 31.10.2020
• 1.11. - 30.11.2020

Avautuvien rahoituskierrosten rahoitus on ehdollinen, myöntö toteutuu 
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa (valtiontalouden 
lisäbudjetin esitys noin 1 milj. euroa).

Mahdollisesti tammikuussa 2021 vielä yksi viimeinen valintajakso, 
jonka päivämäärä yhteinen kaikille ELY-keskuksille. Tässä 
on mahdollista hakea myös ylimaakunnallisia hankkeita. Tämä 
järjestetään, jos vuodelta 2020 siirretään maaseuturahaston varoja 
vuodelle 2021.
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Yritystenhankkeet ja yritysryhmähankkeet

• Rahoitetaan yritysten ja yritysryhmien kehittämishankkeita, jotka 
osaltaan edistävät myös alueen toipumista korona-
pandemian aiheuttamista haitoista.
- Investoinnit
- Investointien toteutettavuustutkimukset
- Perustamistuki uudelle yrittäjälle yrityksen perustamiseen tai toimivalle 

yritykselle liiketoimintansa uudistamiseen. Tuki 5 000-35 000 e
- Kokeilutuki uuden yritystoiminnan aloittamiseen liittyviin kokeiluihin (sekä 

alkavat että uudet yritykset). Tuki 2 000-10 000
- Yritysryhmien kehittämishanke esim. yritysten yhteisten tuotteiden tai 

osaamisen kehittämiseen
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Kehittämishankkeet 

• Jatketaan alkuvuoden 2020 teemoja

- Ilmastonmuutoksen varautumiseen ja ympäristömyönteiseen 
yritystoimintaan tähtäävät kehittämishankkeet

- Yleishyödylliset investoinnit esim.
• Reitistöt (vaellus- ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit)
• Vesi- ja jätehuolto ja vesistöjen tilan parantaminen
• Laajakaistat
• Muut yleishyödylliset merkittävät investoinnit (kustannus yli 180 000 €)
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Syksy 2020 uusi teema
Verkostojen kehittäminen/luominen

Kokeiluhankkeet verkostojen kehittämiseen tai uusien verkostojen 
luomiseen sekä verkostojen viestinnän vahvistamiseen (aktivointihankkeina 
n. 100 000 - 150 000 €/hanke) seuraaviin teemoihin:
• Maaseutumatkailun kehittäminen ja elpyminen
• Elintarvikealan vientiverkostot
• Kiertotalouden ja bioenergia-alan verkostojen 

kehittäminen kansainväliselle tasolle
• Ilmastopositiivisen maanviljelyn valtakunnalliset ja kansainväliset 

verkostot
• Metsäalan yrittäjien osaamisverkosto (mm. puunkorjuun ja

metsäojituksen)
• Puualan yritysten yhteistyöverkoston vahvistaminen Pohjois-

Pohjanmaalla
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Syksy 2020 uusi teema 
Nykytilan selvitykset ja tulevaisuuden 
analyysit

Selvitykset ja analyysit Pohjois-Pohjanmaan nykytilasta ja 
tulevaisuudesta (kertakorvaushankkeina (lump sum)
n. 50 000 - 80 000 €/hanke) seuraavista teemoista:

• Maaseutuyritysten ja maatilojen liitännäiselinkeinojen tulevaisuusanalyysi
• Maaseutuyritysten palvelutarpeet tulevaisuudessa,

millainen olisi tulevaisuuden maaseutuyrityspalveluiden verkosto
• Maatilojen uudet omistusmuodot ja työvoima kysymykset
• Etätyöskentelyn ja monipaikkaisen asumisen 

edistämisen keinot maaseudulla
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Tukitasot
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Tukitasot
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Kertakorvaushanke

• Soveltuu hankkeille, joiden toteutus on helppo ennakoida
• ELY-keskus myöntää tuen euromääräisenä hankkeen 

tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki 
maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on 
tehty.

• Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet 
ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan

• Hankkeen toteuttaminen voidaan jaotella erillisiin osiin, jos 
se hankkeen luonteen vuoksi on mahdollista. Esitä 
hakemuksessa yksityiskohtainen kustannusarvio, johon 
mahdolliset osiot on eritelty (kustannusten kohtuullisuus)

• Maksatuksessa kuitteja ei tarvitse toimittaa. Kertakor--
vausmenettelyssä hankkeelle voi hakea maksua enintään 
kolmessa erässä.
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Hankkeiden suunnittelusta/ toteutuksesta

• Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään vuoden 2022 
loppuun asti (tämän hetkisten säädösten mukaan)

• Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa
• Yhteistyöhankkeissa hankesuunnitelmassa tulee esittää 

miten hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään 
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (yhteinen 
hanketoteutus/kyselyt/ työryhmät/haastattelut)

• Käytännön hankesuunnittelu kysymyksissä (ohjelman 
toimenpide, vaadittavat liitteet, Hyrrä yms.) voit ottaa 
yhteyttä ELY-keskukseen
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Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELY-
keskuksen asiantuntijoihin

Kehittämishankkeet
• Kukka Kukkonen, 0295 038232
• Pirjo Onkalo, 0295 038 108
• Tiina Suutari, 0295 038 138

Yrityshankkeet
• Anna Nikka, 0295 038 563
• Kalevi Hiivala, 0295 038 056
• Ahto Uimaniemi, 0295 038 147

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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