Pohjanmaan ELY-keskukselta voi hakea rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin jatkuvasti, mutta ne ratkaistaan jaksottain. Tämän
vuoden toinen valintajakso kehittämishankkeille on: 1.3.–31.5.2017
ja yritystuille 1.2.–30.4.2017. Molempien valintajaksojen teemana on
kiertotalous. Lisätietoja: kehittämishankkeet: Petri Svanbäck 0295
028 632 ja yritystuet: Matias Smeds puh. 0295 028 620.
Kiertotalouden tausta-ajatuksena on, että ihmiskunta ei pysty käyttämään loputtomasti neitseellisiä
luonnonvaroja, vaan tarvitaan viisaampaa resurssien
käyttöä.
Kiertotaloudesta on kaavailtu merkittävää veturia
myös Suomen taloudelle. Laittamalla raaka-aineet
tehokkaasti kiertämään on arvioitu saavutettavan
jopa miljardien kasvua Suomen bruttokansantuotteeseen. Ennen kaikkea kiertotalouden odotetaan
luovan lisää työpaikkoja, sillä keräys, kierrätys,
uudelleenkäyttö ja -valmistus sekä huolto vaativat
huomattavasti suuremman työpanoksen kuin neitseellisistä raaka-aineita hyödyntävä tuotanto. Kier
totalous voi käsittää myös resurssien hyötykäytön
lisäämistä muun muassa vuokrauksen, myymisen,
jakamisen ja vaihtamisen keinoin. Kuluttamisen
ja omistamisen sijaan suuntaudutaan palveluiden
käyttämiseen.
(Lähde: Euroopan jätteen vähentämisen viikko, Sitra)

HANKETUET
Yleishyödyllisellä investointihankkeella voidaan esimerkiksi tukea paikallisia kokeiluita ja investointeja,
joilla tehostetaan kierrätystä, käytetään raaka-aineita tehokkaammin tai tuotetaan energiaa uusiutuvilla
energialähteillä.
Yleishyödyllisellä kehittämishankkeella voidaan kehittää esimerkiksi kierrätykseen lisäämiseen ja jätteiden
vähentämiseen liittyviä käytäntöjä ja tuoda tähän liittyvää osaamista kylien arkeen.
Koulutushankkeen avulla saadaan esimerkiksi tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista.
Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille.
Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä.
YRITYSTUET
Investointitukea voivat saada aloittavat ja laajentavat yritykset esimerkiksi tuotantotilojen hankkimiseen
tai rakentamiseen ja koneiden hankintaan.
Perustamistuesta saa apua yrityksen alkutaipaleelle, kun toimintaa käynnistetään tai kun jo toimiva yritys
siirtyy uuteen liiketoimintaan. Perustamistukea voi saada esimerkiksi tuotekehityshankkeisiin tai markkinointisuunnitelman laatimiseen.
Investoinnin toteutettavuustutkimus auttaa silloin, kun halutaan selvittää, onko tarkoituksenmukaisempaa
esimerkiksi hankkia valmis tuotantolaitos vai rakentaa uusi.
Kokeilutuki on tarkoitettu uusien liiketoimintojen etsimiseen. Tuen avulla voidaan kokeilla, tulisiko ideasta
tuote tai palvelu, jota kannattaa lähteä edelleen kehittämään.

Jätteistä
öljyä
Pohjanmaan hyötyjätekuljetuksen visiona on muuttaa muovi takaisin öljyksi. Kyse on pyrolyysi
menetelmällä tuotetusta öljystä, jonka raaka-aineena on kierrätys- ja erilliskerätty muovi.
Yritys on investoimassa raaka-aineen lajittelun kehittämiseen, jotta siitä saadaan paremmin talteen
erilaiset jakeet, joita voidaan hyödyntää materiaaleina polttamisen tai loppusijoittamisen sijaan.
Kierrätyskelvottomasta muovista pyritään tekemään öljyä ja jatkojalostamaan sitä takaisin tuotteiksi.

Hevosenlanta
hyödyksi

Hevosenlanta on monille tallinpitäjille ongelma, josta eroonpääsy
aiheuttaa vain kustannuksia. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla, sillä
lantaa voidaan hyödyntää monin tavoin ravinteiden kierrättämi
sessä ja energiantuotannossa ja se voi poikia uutta liiketoimintaa.
Hallituksen hevosenlanta hyötykäyttöön -kärkihankkeessa etsitään
ratkaisuja tähän hyödyntämiseen.
Lantaa voidaan esimerkiksi kompostoida tallin omassa tai useam
man tallin yhteisessä kompostorissa. Kompostoidun aineksen voi
hyödyntää itse tai sopia yhteistyöstä vaikkapa lähistöllä toimivan
maanviljelijän, puutarhan tai viherrakentajan kanssa. Verkostoituminen kannattaa, sillä yhteistyön
kautta pienikin talli voi olla osa isompaa kokonaisuutta. Hevosenlantaa voidaan käyttää myös biokaa
sulaitoksessa.

