YRITYS LEADER PÄÄTÖKSET (päivitetty 13.12.2021)

Hakija

Projektin nimi

Dancing Bobcat Bar Oy

Vuoden 2020 lopulla toimintansa aloittanut yritys rakentaa lasitetun
Maisematerassi ja matkailijoiden maisematerassin (lisää asiakaspaikkoja 20) ja hankkii traktorin perään
kuljetustraileri
kuljetustrailerin, jolla matkailijoita voidaan viedä Hailuodon eri
nähtävyyksiin (uusi palvelu).

750,00 €

Hailuoto

Jokirannan Takomo Ky

Suunnitellaan ja toteutetaan prototyyppi julkiseen käyttöön tarkoitetusta
Metallirakenteinen taukopaikka
taukopaikasta, joka ei tarvitse erillistä perustusta. Taukopaikkaan sisältyy
luontokohteisiin
runko, katto ja istuimet, jotka pystyy kääntämään säänsuojaan.

700,00 €

Siikajoki

Erä- ja elämysretket

Luontoliikunnasta lisävoimaa

308,00 €

Raahe

NIEKO

Tuote-etikettien suunnittelun ja
valmistuksen ulkoistaminen alan Hankitaan hoito-ohjeiden käyttöoikeus, höyryrauta ja silityspöytä imulla
ammattilaisille sekä
sekä ostetaan etikettien suunnittelutyö ja painokelpoisen materiaalin
höyryraudan ja imusilityspöydän valinta.
hankinta

494,40 €

Pyhäjoki

Hankitaan korkeapainemaaliruisku, peräkärry ja rakennustelineet.

750,00 €

Tyrnävä

Hankitaan yleiskone, vetolaatikosto, säilytysastioita ja rosteritaso.

750,00 €

Hailuoto

Teetetään yritykselle oma logo ja malliston kuvaus sekä hankitaan
kantinkääntäjä ompelukoneeseen.

433,00 €

Liminka

750,00 €

Tyrnävä

317,10 €

Siikajoki

442,59 €

Pyhäjoki

406,00 €

Tyrnävä

700,00 €

Raahe

Hankitaan kuplafutis kuplat ja iso ilmatäytteinen futisdartstaulu.

675,50 €

Liminka

Pyhäjoen Juhlapalvelu Oy Terassi ja ulkoinen ilme

Laajennetaan ravintolan terassialuetta.

750,00 €

Pyhäjoki

Karhun kirja&paperi

Karhun kirja&paperi

Hankitaan kassajärjestelmä.

750,00 €

Raahe

Raahen Taitopaja

Paja-projekti

Hankitaan ripustus- ja valaistusjärjestelmä sekä työtuoleja.

750,00 €

Raahe

Ailasto Oy

Ailaston uusi elämä

Hankitaan kassaohjelma, juoma- ja kylmäkaappi, palosammuttimia ja
puhelin.

665,00 €

Hailuoto

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus sekä pienhankintoja.

294,68 €

Tyrnävä

Hankitaan käytetty röntgenlaite ja digitaalinen kuvanlukija.

750,00 €

Pyhäjoki

Maalausliike Eriväri
Kahvila Loma Oy
Jempula

Alkavan maalausyrityksen
hankinnat
Paikallisten tuotteiden käyttö ja
jalostaminen
Tuotteiden kuvaus, logo ja
lisälaite ompelukoneeseen

Lyhyt kuvaus projektista

Hankitaan pienryhmätoimintaa varten retkikeittimiä, lumikenkiä ja
sauvoja.

iiik Design

Design korvakorut

Perustetaan yritykselle nettisivut ja verkkokauppa.

Strong Heart

Livevalmennuksen laadun
parantaminen

Saara Mustakallio

Kattojen pesu

Markuksen maatila

Farmi crossfit

Huvireppu avoin yhtiö

Etänä maailman ääriin

Hankitaan puhelin ja kuvausjalka etätreenien kuvan ja äänen laadun
parantamiseksi.
Hankitaan kattojen pesua varten painepesuri varusteineen ja
ulkomaalaustelineisiin rullat.
Hankitaan välineistöä crossfit-tyyppisen "ulkokuntosalin" perustamista
varten.
Hankitaan uusi pöytätietokone, joka mahdollistaa luotettavasti yrityksen
etäohjelmapalvelujen toimivuuden.

Lakeus Outdoors Oy

Kilpailuetua futiksen uusilla
muodoilla

Lumolaukka
Tmi Tiina Keskitalo

Lumolaukan
perustamiskustannukset
Röntgen
eläinlääkärinvastaanotolle

Hyväksytty tuki

Kunta

Corten´s Design

Tuotesuunnittelu ja tuotekuvaus Hankitaan piirtonäyttö, värilasertulostin ja tuotekuvauskalustoa

717,50 €

Raahe

Juurikkahaan ratsutila

Eläinavusteinen toiminta

Kouluttaudutaan eläinavusteiseksi valmentajaksi

750,00 €

Raahe

Ravinto- ja
terveysvalmennus Ilo

Yritys näkyväksi somessa

Ostetaan yrityksen digimarkkinoinnin kurssi

350,00 €

Liminka

Ekokampaamo-parturi
Hiusmeri Ky

Tirsanurkan logon suunnittelu ja Teetetään ja rekisteröidään logo, jolla personoidaan oheistuotteita ja
kustomoidut oheistuotteet
brändätään Tirsanurkka palvelua näkyväksi.

480,00 €

Raahe

MYÖNNETTY AVUSTUS YHTEENSÄ

13 733,77 €

