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Yritysten kustannustuen neljäs
kierros 17.8.-30.9.2021
Kustannustuen neljännen kierroksen haku
on alkanut 17.8.2021
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille,
joiden liikevaihto on pudonnut
YRITTÄJÄ!
Työllistitkö Ylivieskan kaupungin
kesätyösetelin avulla nuoren
kesätyöntekijän?
Muista hakea nuoren työllistämiseen

merkittävästi COVID-19 -pandemian
vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia
tukikauteen (1.3. -31.5.2021) kohdistuvia
palkka- ja muita kuluja.
Hae kustannustukea, jos
yrityksen oma liikevaihto on alentunut

tarkoitettu tuki (370e) Ylivieskan

yli 30 % vertailuajankohtaan nähden

kaupungin nettisivujen kautta tai tuo

yrityksellä on vähintään 2000 €

tarvittava palkkakuitti nuorelle

kustannuksia tukikaudelta

maksetusta palkasta ja tilinumero, mihin

yrityksellä on y-tunnus

tuki maksetaan Ylivieskan kaupungin

yritys on merkitty

elinkeinopalveuihin (Ytek) os. Torikatu 3.
Olemme avoinna ark. klo 8-16.

ennakkoperintärekisteriin

Huom! ulko-ovessamme on myös

LIsätiedot ja haku

postilokero.
Sähköinen haku
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Onko omistajanvaihdos
yritykselläsi ajankohtainen?
OVI -Omistajanvaihdos ilolla

BR Pilot Plant hankkeen
projektipäällikkö aloittaa
1.9.2021
Ylivieskan kaupungin elinkeinopalvelut
käynnistää BR Pilot Plant kehittämishankkeen syksyllä 2021.
Hankkeen tavoitteena on selvittää
moderneja teknologioita hyödyntävän
litium-ioni akkujen pilottikierrätyslaitoksen
ja siihen liittyvä kehitys- ja
testausympäristön (virtuaalinen
koetehdas) perustamismahdollisuudet
Ylivieskaan. Toteutuessaan koetehdas
toimii kansainvälisen tason keskittymänä
akkujen purkamiseen ja teknologioiden
kehittämiseen liittyvässä
kiertotalousekosysteemissä.
TOMMI SIRVIÖ aloittaa hankkeessa

Jokaisen yrittäjän on jossain kohti
pysähdyttävä miettimään yrityksensä
tulevaisuutta. Se hetki voi olla nyt, se
voi olla vuosien päästä. Tärkeää on
kuitenkin lähteä suunnittelemaan
missä vaiheessa yrityksen on aika
vaihtaa uutta omistajaa.
Omistajanvaihdosprosessi on
yksityiskohtainen ja siihen kannattaa
varata aikaa. Asioita ei kannata jäädä
miettimään yksin, sillä
keskustelukumppaneita löytyy niin
kunnan elinkeinopalveluista kuin
yrittäjäjärjestöistä.
Sekä Pohjois-Pohjanmaan
Yrittäjissä että KeskiPohjanmaan Yrittäjissä on
omistajanvaihdospalvelua tarjolla.
Paula Pihlajamaa ja Matti
Koivisto auttavat yrittäjiä
omistajanvaihdoksen alkuvaiheessa
käymällä läpi omistajanvaihdoksessa
huomioon otettavia asioita. Palvelu
on yrittäjälle maksuton, joten ole
pienellä kynnyksellä yhteydessä:

Paula Pihlajamaa, PohjoisPohjanmaan Yrittäjät 050 5399
808
paula.pihlajamaa@yrittajat.fi
Matti Koivisto, KeskiPohjanmaan Yrittäjät 050 321
1749 matti.koivisto@yrittajat.fi

projektipäällikön työt 1.9.2021.

Lue lisää

Hankkeen rahoittajana toimii PohjoisPohjanmaan liitto.
Tervetuloa Ylivieskaan Tommi!
Lue lisää
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Ylivieskan palveluja ja
nähtävyyksiä Tripadvisoriin!
Tehosta yrityksesi internetmarkkinointia
TripAdvisorin avulla
matkailukohteet
hotellit, (myös mökkikylät)
kaikenlaiset ravintolat
nähtävyydet
Tripadvisor on maailman suosituin matkailusivusto, jossa matkailijat myös suosittelevat
erilaisia matkailupalveluita.
Yritykset voivat lisätä sinne tietojaan ILMAISEKSI!
Kohteita voi tarkastella ilman rekisteröitymistä
Lisätiedot ja tietojen lisääminen

YTEK Ylivieskan
kehityspalvelut on nyt
Ylivieskan kaupungin
elinkeinopalvelut
www.ytek.fi
www.ylivieska.fi

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