Yritysinfo Somerolla 24.2.2020
Yrityssalon palvelut somerolaisille yrityksille

Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo
• Tehtävämme on auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa olevia yrityksiä uusiutumaan, kehittymään ja
kasvamaan Salon seudulla.
• Teemme intohimolla työtä alueemme ja sen yritysten elinvoiman ja menestyksen eteen.
Olemme Salon kaupungin omistama, voittoa tavoittelematon, mutta työskentelemme yritysten käytännön arjessa.

• Yhteistyösopimus Someron kaupungin kanssa: maksuttomat yritys- ja yrittäjyyspalvelut somerolaisille
• Haluamme, että Salon seudun yritykset, pienet ja suuret, ovat kärkijoukoissa kyvykkyydessään uudistua ja
vastata globaaleihin tulevaisuustrendeihin.
• Henkilöstöä 1.2.2020 9 hlöä
• Toimipiste sijaistee Salo IoT Campuksella, mutta toiminta-alueena Salon seutu
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Yrityssalon palvelut listattuna
Perusrahoituksen palvelut

• Yritysten perustamisneuvonta ja siihen liittyvä
koulutus ja infot
• Sijoittumispalvelut - invest in toiminta
• Rahoitus ja talousneuvonta
• Yritysten yleisneuvonta

• Matkailutoimialan kehittäminen ja kasvun
mahdollistaminen
• Rekrytointi ja työllisyyspalvelut
• Oppilaitosyhteistyö, jaostotoiminta SSKKY:ssä
• Suhdanne ja työmarkkina-analyysin tuottaminen
Salon toimintaympäristössä perustuen
Tilastokeskuksen suhdannepalvelun tietoihin
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• Vapaa toimitilat - rekisterin ylläpito Salossa
• Suurempien tilaisuuksien järjestäminen eri
teemoilla (Esim. Akkuseminaari,
Teollisuusfoorumi..)
• Yhteismessujen koordinointi (Alihankinta ja
Matkamessut)
• Sidosryhmien palveluiden välitys (Finnvera,
pankit, Yrityskummit, BF..)
• Yritysekosysteemien kehittäminen (Akut ja
sähköinen liikkuminen, Korvenmäki)
• Sähköinen yritysneuvonta (Yritystulkki, SUK
palvelut)
• Osallistuminen kansallisiin verkostoihin (BF
matkailu, InvestIn, BatCirle, SUK, Sekes,
Seutukaupunkiverkosto..)
• Nuorten yrittäjyyskasvatus (4H – ostopalvelut)

Tapahtumaa ja toimintaa eri puolilla Saloa
Henkilökohtaista yritysneuvontaa Infoja ja työpajoja ja verkostotapaamisia eri kohderyhmille eri puolilla Saloa
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Laaja yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto
• Laaja yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto sekä julkisella että yksityisellä sektorilla antaa
mahdollisuuden auttaa yritystäsi liiketoiminnan kaikilla eri osa-alueilla
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Projektitoiminta uudistaa ja kehittää aluetta
• Hankkeiden suunnittelu ja toteutus on yksi Yrityssalon vahvoista osaamisalueista
• Hankerahoitus mahdollistaa uudet avaukset ja uusien kasvualojen kehittämisen

• Hankkeisiin saadaan ulkopuolinen rahoitus, josta tuen osuus on 70 - 90% ja loput omaa rahoitusta.
Hankkeet yrityksille pääsääntöisesti maksuttomia
• Tulossa EU-ohjelmakauden vaihtuminen. Seuraava ohjelmakausi 2021-2027
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Yrityssalon projektikatsaus 02/2020
1.

Coastal bootcamp – Matkailun yhteistyön kehittämishanke Lounais-Suomen rannikkoalueella 2018 – 2021
• Maaseuturahaston rahoittama 08/2022 asti | kohderyhmä: kasvuhakuiset matkailuyritykset. Tehdään elämyksistä kilpailuvaltti, hyödynnetään
digitalisaation mahdollisuuksia ja pidennetään sesonkia off-seasonkaudelle

2.

KulTa – Kuluttajat ruokatalouden keskiössä
• Maaseuturahaston rahoittama 12/2020 asti | kohderyhmä: ruokaketjun yritykset. Uudistetaan ja tehostetaan ruoka-alan yritysten toimintaa hyödyntämällä
teknologiaa

3.

Kasvulämäri – elintarvikeyritysten yritysryhmähanke
• Maaseuturahaston ja 5 mukanaolevan yrityksen rahoittama yritysryhmähanke. Yhteinen kehittäminen liittyy löydettävyyteen

4.

Seutukaupunkien verkostohanke: Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
• TEM/Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittama verkostohanke 08/2021 asti, jossa luodaan malli kv-rekrytointeihin ja sitä kautta löydetään uutta työvoimaa aloille
joissa on nyt työvoimapulaa

5.

Sähköisen liikkumisen ekosysteemi 2019-2020 Varsinais-Suomessa
• Varsinais-Suomen Liiton rahoittama kokeiluhanke 03/2020 asti | kohderyhmä: akkuteknologiasta ja sähköisesti liikkumisesta kiinnostuneet yritykset

6.

Varsinais-Suomen EKA Ennakointiakatemia
• Maakunnallinen EAKR –rahaston rahoittama ennakointihanke 02/2020 asti, jossa Yrityssalon vastuulla konseptoida ennakointiin malli

7.

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemista 2020 – 2022
• EAKR –rahaston rahoittama yhteishanke Turun ja Porin kanssa, jossa luodaan alkuun lounaisen Suomen akkuekosysteemi joka lopuksi laajenee
kansalliseksi toiminnaksi. Aloitus keväällä 2020.
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Ajankohtaista matkailuyrityksille
• Käynnistymässä Varsinais-Suomen
matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta vuosille
2021-2027. Vastaa kyselyyn ja vaikuta.
• Tilaisuuksia, koulutuksia, workshopeja…
• 4.3 Talvimatkailun kehittämispäivä
• 11.3 What’s up with the travel trends

• Tilaa matkailun uutiskirje maija.pirvola@yrityssalo.fi
Tässä tuorein uutiskirje https://bit.ly/39Wz50r

• Seuraa toimialan ajankohtaisia FB-ryhmässä Salon
matkailutoimijat
25.2.2020
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Ajankohtaista ruokayrityksille
• Infoja, messuja, matkoja
• 3.3 Kassa- ja maksuliikenneohjelmistot esittelyssä
• 5.3 TäsmäViljelyFoorumi – tiedolla tulosta
ruokaketjuun (seminaari ja alan messut)

• Tilaa ruokayritysten uutiskirje Hilkalta
hilkka.halla@yrityssalo.fi
Tässä tuorein uutiskirje:
https://bit.ly/2STXU7K
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Yrityssalon uutiskirje
• Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi, niin kuulet ensimmäisten
joukossa mitä on tulossa. Tilaa täältä
https://hmail.hakosalo.fi/subscribe/yrityssalo

• Uutiskirjearkisto
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