Lue selaimessa

Uutiskirje 05/2021

www.ytek.fi

Yritysten kustannustuki 3 ja
sulkukorvaus
Yrityksien korona-ajan kustannustuki 3
haku on auennut 27.4. Tälle kierrokselle
tukiehtoja on muutettu mm. tuen
minimimäärän osalta. Muutoksella tukea

Ylivieskan kaupungin
kesätyösetelit jaettiin nopeasti
Ylivieskan kaupunki jakoi 40 kpl
kesätyöseteleitä (arvo 370e). Seteli oli
suunnattu ylivieskalaisen 15-17 -vuotiaan
nuoren kesätyöllistämiseen.

on pyritty kohdistamaan paremmin
erityisesti yksinyrittäjille ja
pienyrittäjäjille. Haku Valtiokonttorista
23.6. mennessä.
Valtiokonttorista haetaan myös
sulkemiskorvaus, joka aukesi 12.5. Tuki on
tarkoitettu ravintoloille ja muille

Työnantaja, muistathan hakea

ravitsemisyrityksille sekä liikunta- ja

kesäsetelituki nuoren palkanmaksun

urheilutiloille, kuntosaleille, kylpylöille ja

jälkeen. Ohjeet ja haku kaupungin sivuilla

sisäleikkipuistoille jos sen toimitilat on

Lue lisää

jouduttu sulkemaan tilapäisesti asiakkailta
viranomaismääräyksellä.
LIsätiedot ja haku
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Recion suunnittelee isoa, erilaista teollisuuspuistoa
Ylivieskaan
R-Park - monien mahdollisuuksien teollisuuspuisto

Recionin tavoitteena on luoda uusi, alueellinen, erilainen metalliteollisuuden keskittymä,
joka sijoittuu ja rakentuu Recionin omistamalle 10 hehtaarin tontille sekä sen
välittömään läheisyyteen.
Tuleva teollisuuden uusi keskittymä Ylivieskassa avaa yrityksille aivan uusia
mahdollisuuksia menestyä. Alueella jo toimivan Recionin rinnalle tulee uusia alan
toimijoita, jotka hyötyvät alueen sijainnista, Recionin kone- ja tilaresursseista, raakaainehankinnoista sekä eri toimijoiden välisistä synergioista. Recion toimii rakenteilla
olevassa verkostossa veturiyrityksenä.
Tavoitteena on Recionin Ylivieskan tehtaan edelleen kehittäminen sekä uusien yritysten
sijoittuminen osaksi R-Park teollisuuspuistoa. Päämääränä on myös monipuolistaa
alueen elinkeinorakennetta ja luoda uusia yrityksiä ja työpaikkoja sekä edistää ja tukea
alueen investointeja. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän noin 100 seuraavien
vuosien aikana.
Recionin Ylivieskan tehdas muuttuu moderniksi yritystominnan keskittymäksi, jossa
yrittäminen, tieto- ja taitopääoma yhdistyvät uudella tavalla palvelemaan tulevaisuuden
liike-elämän ja teollisuuden tarpeita. Teollisuusaluetta kuvaavia asioita jatkossa ovat
mm. teknologiateollisuus ja uuden sukupolven tuotantoteknologia i4.0 sekä kiertotalous
ja akkujen kierrätysteknologia.
Hankkeessa on tiiviisti mukana myös YTEK sekä Ylivieskan kaupunki.
Lisätietoa hankkeesta:
Toimitusjohtaja Jari Salo Recion Oy, 050 543 4998 jari.salo@recion.com
Toimitusjohtaja Sampo Siik YTEK Ylivieskan Kehityspalvelut 040 682 2190
sampo.siik@ylivieska.fi
Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto Ylivieskan kaupunki, 044 429 4210
maria.sorvisto@ylivieska.fi
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BR Pilot Plant-hankkeelle
rahoitus
Pohjois-Pohjanmaan liitto on
myöntänyt EAKR-rahoituksen BR Pilot
Plant-hankkeelle.
Hankkeen tavoitteena on selvittää
litium-ioni akkujen
pilottikierrätyslaitoksen ja siihen
liittyvän akkukierrätysteknologioiden kehitys- ja testausympäristön
perustamismahdollisuudet Ylivieskaan. Selvitystarpeen taustalla on nopeasti
kasvava akkujen tarve globaalisti lähivuosikymmen aikana, tätä vauhdittavat
erityisesti sähköiseen liikenteen ja uusiutuvan energian käytön kasvu. Tähän
liittyy myös käytettyjen akkujen tehokkaiden kierrätysratkaisujen ja
materiaalien hyödyntämisen tarve kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
Selvityshankkeessa kartoitetaan mm. pilottilaitoksen rakentamisen
edellytykset ja tehdään tarvittavat suunnitelmat, määritellään toiminnan
painopistealueet sekä tilat ja teknologiaratkaisut.
Hanketta hallinnoi Ylivieskan kaupunki.
Lisätiedot: Risto Rova 040 129 0558 risto.rova@ylivieska.fi
Sampo Siik 040 682 2190 sampo.siik@ylivieska.fi
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Valtakunnalliset teollisuuden
alihankintatreffit verkossa

Toimitilat

Ti 8.6.2021 klo 9:00-12:00

Myydään - Ostetaan yritys

Etsitkö uusia kumppaneita?
Etsitkö alihankkijaa tai päämiestä?

Onko sinulla myytävänä tai vuokrattavana

Tarvitsetko teollisuuspalveluita tai tuotat

toimitilaa?

niitä?

Kaipaatko yrityksellesi lisää tilaa?

Alihankkijoita etsii esim. Valmet.

Oletko myymässä yritystäsi vai

Tarjoatteko sitä, mitä he etsivät?
Rekisteröidy, katso osallistujaprofiilit ja
sovi vartin treffejä!
Järjestäjät: Seutukaupunkien yritysverkostot -hanke ja New
Tech -hanke. Hankkeita rahoittavat Etelä-Pohjanmaan liitto
Työ- ja elinkeinoministeriön AIKO-rahoituksella sekä
seutukaupungit ja Pohjois-Savon liitto Euroopan
aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä alueen kunnat ja
yritykset.

haluaisitko ostaa yrityksen?
Ytekin nettisivuilta löydät kootusti alueen
toimitiloja ja yrityksiä.
Ilmoita ILMAISEKSI tai käy katsomassa!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

ytek.fi

Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi
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