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Maaseudun yritystuki

• Maaseudun yritystukien tavoitteena monipuolistaa, uudistaa ja lisätä maaseudun elinkeinotoimintaa,
parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittää niiden kilpailukykyä.Tavoitteena
maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen.
• Vuosien 2014-2020 maaseudun kehittämistä varten on laadittu Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakunnissa Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseutustrategia ja toimintasuunnitelma.
• Alueellisen maaseutustrategian toimintasuunnitelma ohjaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
rahoituksen kohdentamista Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakunnissa.
Pohjanmaan maakunnan maaseutustrategiassa määritellyt painopisteet:
- Maatalous
- Elintarvikkeiden jalostusasteen nostaminen ja lähiruoka
- Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
- Metsä- ja puuala
- Yrittäjyyden kehittäminen
- Väestön hyvinvointi
- Luonnon ja ympäristön hyvinvointi

Maaseudun yritystuki
Tuettava yritys:
•
Sijaitsee maaseudulla, omaa edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Omaa riittävän
ammattitaidon. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu
työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä
maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon. Tukea kohdennetaan
ensisijaisesti päätoimiseen ja ammattimaiseen yritystoimintaan. Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä
paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.
• Perustamistuesta saat apua yrityksen alkutaipaleelle, kun käynnistät yritystoimintaasi. Voit saada tukea
esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin,
markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen. Myös toimiva yritys voi saada
perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Yritystoiminta suunnataan uuteen
toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, uusiin asiakkaisiin, uusiin tuotteisiin tai palveluihin.
Tuki voi olla 5 000-35 000 euroa)
• Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea (20-35 %) muun muassa tuotantotilojen
hankkimiseen, rakentamiseen tai koneiden hankintaan.
• Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja
suunnitteluun (40-50%)
Lisää tietoa maaseudun yritystuesta:
• http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus4#.V7xPdTFpsxs
• http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet/Sivut/yritystuet.aspx
• http://mahdollisuuksienmaa.fi/fi/etusivu/

Landsbygdens företagsstöd Maaseudun yritystuki
§

§

§

För små företag (mindre än 50 pers.) på
landsbygden som främjar målen i
programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland
För små och medelstora företag (mindre än
250 pers.) i hela landskapet vars
verksamhet baserar sig på första gradens
förädling av jordbruksprodukter
För jordbruk som utvecklar
företagsverksamhet utanför jordbruket
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§

§

§

Maaseutualueella toimiville MannerSuomen maaseutuohjelman tavoitteita
edistäville pienille (alle 50 hlöä)
yrityksille
Koko maakunnan alueella niille pkyrityksille (alle 250 hlöä), joiden toiminta
perustuu maataloustuotteiden ensiasteen
jalostukseen
Maatiloille yritystoiminnan
laajentamiseen maatalouden
ulkopuolelle

Ansökningsprocessen
Hakuprosessi

Elektronisk ansökan
Hyrrä vägleder dig och ger dig
råd när det gäller ifyllandet samt
bifogandet och sändningen av
bilagor som behövs.

Elektroninen haku
Hyrrä neuvoo ja opastaa
hakemuksen täyttämisessä ja
liitteisiin liittyviin kysymyksiin

Vid ansökan om stöd behövs Katsokoder som beviljas av
Skatteförvaltningen (yritys.tunnistus.fi).

Haussa tarvitaan Veroviraston
myöntämät Katso-koodit
(yritys.tunnistus.fi).h
Efter det loggar du in i Hyrrä med
dina egna bankkoder, mobil ID
eller ett chipförsett ID-kort (HSTkort).

Tämän jälkeen kirjaudut Hyrrään omilla
pankkikoodeilla, mobiilivarmentimella tai
siru-kortilla (HST-kortti)

www.hyrra.mavi.fi

Yrityksen kehittämisavustus
§

§

§
§
Ø
Ø
Ø
Ø

Kehittämisavustus suunnataan erityisesti
kasvuhakuisille ja kansainvälistyville
sekä aloittamisvaiheessa oleville, uusia
kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja
pk-yrityksille
Kehittämisavustusta voidaan myöntää
yritysten hankkeenomaisiin
kehittämistoimenpiteisiin kuten
kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen
tuotannon kehittämistoimenpiteisiin sekä
investointeihin
Investointeihin (10-20%)
Muihin kehittämistoimiin (35-50%):
Tuotekehitykseen
Tuotannon kehittämishankkeisiin
Kansainvälistymiseen
Esiselvityksiin

§
§

§

Kansainvälistyminen
– Messut, markkinaselvitykset, palkat,
uusi avainhenkilö
Tuotekehitys
– Protokustannukset, palkat, uusi
avainhenkilö
– EI esim. tilaustyönä tehtävät
tuotteet, projektien monistaminen
Liiketoimintaosaaminen
– Esim. uuden liiketoiminta-alueen
aloittaminen ja kehittäminen

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella
kehittämisavustushakemuksia käsittelevät
yritystutkijat:
Henrik Broman ja Henrik Granqvist
(etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
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Tuen hakeminen
•
•
•
•
•

Ennen hakemuksen jättämistä, ota yhteyttä tukikäsitelijään tukimahdollisuuksista
Ei saa aloittaa tuettavaa toimenpidettä ennen hakemuksen vireille tuloa. Hankkeen
saa aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on vireillä
Hakemukset jätetään sähköisesti ELY-keskukselle
Myönnetty tuki maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja
kustannusten perusteella
Kannattavuussyistä sekä kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi jäävät
pääsääntöisesti seuraavat toimialat tuen ulkopuolelle: liikenne ja kuljetus, vähittäis-,
tukkukauppa ja maahantuonti, rakennusurakointia, maanrakennusta, ravitsemistoiminta ja
vuokraustoiminta

•
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Företagsutvecklingstjänster/Yritysten kehittämispalvelut
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Kontaktpersoner i Vasa/Yhteyshenkilöt Vaasassa
Henrik Granqvist tfn./puh: 0295 028 551
Henrik Broman tfn./puh: 0295 028 545
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Osuuskunta Viexpo
-Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkö
-tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistymistä edistäviä palveluja
-mm. perusneuvonta, yhteisvientihankkeet, markkinaselvitykset, vientipäällikkö- ja
vientiassistenttipalvelut sekä kielipalvelut
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Kontaktuppgifter/Yhteystiedot
Landsbygdsprogrammets företagsstöd/Maaseutuohjelman yritystuet

-

Matias Smeds, matias.smeds@ely-keskus.fi, tfn/puh. 050 3128 641
Peter Björkmark, peter.bjorkmark@ely-keskus.fi, tfn/puh. 0295 028 541

Kehittämisavustus/Utvecklingsbidrag
- Henrik Broman, henrik.broman@ely-keskus.fi, tfn/puh. 0295 028 545
- Henrik Granqvist, henrik.granqvist@ely-keskus.fi, tfn/puh. 0295 028 551
Tekes
- Mika Niskanen, mika.niskanen@tekes.fi, tfn/puh +358 50 312 8608
- Anssi Hakala, anssi.hakala@tekes.fi, tfn/puh +358 50 396 2865

