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Yritysten kustannustuki 5
tulossa joulukuussa
Kustannustuen viides kierros on
kohdistettu mm. tapahtuma-alalle,
ravintoloille, liikunta-alalle sekä

Fiksu Ylivieska -hankkeeseen
valittiin
vetäjä

matkailualan yrityksille.

Ylivieskan kaupunki hallinnoi Fiksu

se keskittyy aloihin, jotka ovat kärsineet

Ylivieska -hanketta, joka on digitalisia

viranomaismääräyksistä kuten

palveluita ja tietoverkkoja koskeva

asiakaspaikkarajoituksista.

tiedotus- ja aktivointihanke Ylivieskan

Haku alkaa joulukuussa, jos viivästyksiä ei

kaupungin yrityksille, maatiloille,
yhdistyksille ja asukkaille, joilla ei ole

Viides kierros on aikaisempia
kustannustukikierroksia suppeampi, sillä

tule.

kaupallista kuituverkkoa saatavilla.

Kustannustuen viidennen kierroksen

Hankkeen tavoitteena on tehdä

ajanjakson liikevaihtoa verrattaisiin

suunnitelma siitä, miten
kuituverkkoyhteydet toteutetaan
Ylivieskassa yhdenvertaisesti.

tukikausi olisi 1.6.–30.9.2021. Tämän
vastaavaan ajankohtaan vuonna
2019. Tuen ehdot olisivat pitkälti samat
kuin edellisellä kustannustukikierroksella.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan

Tukea saisi yritys, jonka liikevaihto on

maaseudun kehittämisen

laskenut vertailukaudella yli 30

maatalousrahasto.

prosenttia. Esityksen mukaan yrityksellä

Projektipäälliköksi valittiin
Anja Takkunen, joka aloittaa
15.11.2021.
Hanke kestää 31.7.2022 saakka.

tulisi olla tukikelpoisia kustannuksia
vähintään 2000 euroa. Tuen minimimäärä
on 2000 euroa.
Tukea haetaan aikaisempien kierrosten
tavoin Valtiokonttorista.

Lämpimästi tervetuloa Anja!

Lue lisää
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Yrittäjä, vielä ehtii mukaan Ylivieskan rekrymessuille
Rekrymessut on oiva paikka kertoa alueen työpaikoisa, opiskelumahdollisuuksista ja
muista vetovoimatekijöistä.
Ylivieskan kaupungilla on messuilla "oma kortteli", johon voit paikallisena yrityksenä tai
toimijana ostaa oman paikan -25% hinnalla. Osastopaikka sisältää seinät,
sähköliittymän, osastomaton sekä spottisetin. Osastopaikkoja on eri kokoisia.
Kysy lisää ja varaa paikka: Titta Tilvis 044 973 3728 titta.tilvis@kpk.fi
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Elinkeinopalvelut on yrittäjiä varten
Ylivieskan kaupungin elinkeinopalveluista saa apua yrityksen perustamiseen ja hyviä
vinkkejä yrityksesi kasvuun.
Meiltä voi kysyä yrityksellesi toimitiloja tai ilmoittaa niistä ilmaiseksi sivuillamme.
Jos olet myymässä tai ostamassa yritystä, autamme sinua myös siinä.
Tuemme myös yrityksesi kansainvälistymistä.
Sijaitsemme torin kulmalla (Torikatu 3).
Kysy lisää yritysneuvojiltamme:
Jukka Saarela
jukka.saarela@ylivieska.fi
040 672 4900
Petri Sipilä
petri.sipila@ylivieska.fi
040 5794 435
uuden yrityksen perustaminen
yrityksen kasvu ja kehittäminen
yrityksen muutostilanteet (mm. omistajanvaihdokset)
toimitilat
Muut elinkeinopalveluiden työntekijät:
Marjo Kivioja – taloushallinto
Maria Rautionaho – markkinointi
Risto Rova 100% Battery Recycle Akkupuisto -hanke
Tommi Sirviö 100% PR Pilot Plant -hanke
www.ytek.fi

Tapahtumia Ylivieskassa:
9.11.2021 Rekrymessut
liikuntakeskuksessa
8.12.2021 Yrittäjien joulupuuro Ytekillä
12.12.2021 Akustiikan Joulumyyjäiset
19.12.2021 Joulunavajaiset Myllyaukiolla
Ilmoita oma tapahtumasi kaupungin
sivuilla:
tästä
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Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta uutiskirjeesi
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