Elintarvikeyritysten kehittämisrahoitus
Etelä-Savossa 2019
Ruoka-ala kasvuun Etelä-Savossa –tilaisuus
Kenkävero
15.5.2019
Jukka Kotro
Etelä-Savon ELY-keskus
rakennerahastoyksikkö

Julkisen yritysrahoituksen tavoitteet

§

§

Kannustaa yrityksiä
• Kehittämään toimintaansa
• Hakemaan kasvua liikevaihdon ja työpaikkojen myötä
• Uudistamaan toimintaansa
• Kansainvälistymään, lisäämään vientiä
Itä-Suomessa on yhteinen Yritysrahoitusstrategia, joka
sisältää alueellisia painotuksia ja täsmennyksiä
lainsäädäntöön

Yritysten kehittämispalvelut –
Asiantuntijapalvelut / TEM (ns. KehPa)
– Edullinen tapa saada toimivan yrityksen kehittämiseen
asiantuntija-apua
– Nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma
– Tuotekehitys, talous, markkinointi, johtaminen, uudistuminen
– Käytössä TEM:n hyväksymät asiantuntijat
– Analyysi 220 €/pv, konsultointi 300 €/pv + alv
– Koulutus
– www.yritystenkehittamispalvelut.fi , jossa ohjeet tuen
hakemiselle

ELY-keskuksen rahoitus yritysinvestointeihin

§

§

Investointirahoitusta voi saada
– Aineellisiin investointeihin (koneet, laitteet, rakentaminen)
– Aineettomiin investointeihin (ohjelmistot, patentit, käyttöluvat)
Tukitasot elintarvikeyritysten investoinneille Etelä-Savossa
(I tukialue)
–
–
–
–

Mikroyritykset (alle 10 hlöä) 35 %
Pienet yritykset (alle 50 hlöä) 35 % (30 % ensiasteen jalostus ja kauppa)
Keskisuuret yritykset (alle 250 hlöä) 25 % ensiasteen jalostus (20 % muut)
Poikkeustapauksissa suuret yritykset (vain muut kuin ensiasteen jalostajat)
10 %

–
–

Kalastuksen ja kalanjalostuksen osalta tukitasot saattavat olla suurempiakin’
Ensiasteen jalostajien ja niiden kaupan tukeminen vain maaseuturahastosta

ELY-keskuksen rahoitus yksittäisen yrityksen
laajemmille kehittämistoimille (EAKR/TEM):
Vain muille elintarvikeyrityksille kuin ensiasteen jalostajille tai
kaupan pitäjille

§
§
§
§

Tuotteiden/tuotantomenetelmien kehittäminen
- ostopalveluna, omana työnä
Messut ulkomailla
Ulkomaan matkat (esim. markkinaselvitykset)
Tuotekehitykseen liittyvät raaka-aineet

§
§

Tuki 50 % kustannuksista
Perustamistuki 5 000 – 35 000 e

Yrityksen perustamistuki (maaseuturahoitus)
Vain muille elintarvikeyrityksille kuin ensiasteen jalostajille ja kaupan
pitäjille
Tarkoitettu maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen
ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle sekä
liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle maaseutualueella

§
§
§

Aloittavalle yritykselle (perustettu 1.1.2014 jälkeen)
Toimivalle yritykselle (vähintään 3 vuotta toiminut)
- merkittävä muutos liiketoiminnassa esim. uudet tuotteet,
markkina-alueen merkittävä laajennus (vienti)
Kokeiluhankkeeseen

Yrityksen perustamistuen kohteet ja määrä
§

§

§

Aloittava yritys
- palveluiden ja asiantuntijoiden käyttö
- tuotantotilojen ja laitteiden vuokraus alkuvaiheessa
- muut liiketoiminnan aloittamiseen liittyvä kehittäminen
- tuki max 35 000 €, minimi 5 000 €
Toimiva yritys
- palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
- osallistuminen messuille ja vastaaviin tapahtumiin
- muut uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät toimet
- tuki max 35 000 €, minimi 5 000 €
Kokeilu
- yksittäisiin kokeiluihin (esim. uuden tuotteen tai palvelun
kehittäminen ja pilotointi
- tuki max 10 000 €, minimi 2 000 €

Perustamistuen myöntäminen ja maksaminen

§

§

Myöntäminen
- ELY-keskuksen hyväksymän perustamissuunnitelman
perusteella, jossa toimenpiteet ja niiden tarpeellisuus on
perusteltu ja niistä on laadittu kustannusarvio
Maksaminen (vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä)
- ELY-keskukselle toimitetun selvityksen perusteella – ilman
kuitteja ja/tai kirjanpidon esittämistä
- Selvityksessä on raportoitava hyväksyttävällä tarkkuudella
perustamissuunnitelmassa esitettyjen toimien toteutuminen

Investoinnin toteutettavuustutkimus
(maaseuturahoitus) tai valmisteleva
hanke (EAKR/TEM)

§
§
§
§

Selvitetään aineellisen investoinnin toiminnallisia,
taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä
Selvitetään rahoituksen hakemisen edellytyksiä
Tukea ostopalveluihin tai palkkakustannuksiin + muihin
välttämättömiin kustannuksiin
Tuki maksimi 50 %

Tärkeimmät yritystukihakemuksen liitteet

§

Liiketoimintasuunnitelma välttämätön, jotta hakemus
voidaan ottaa vastaan ELY-keskukseen
– Kuvataan yrityksen nykyinen toiminta, strategia, tuleva toiminta ja
ennusteet

§

Hankesuunnitelma
–
–
–
–

§

Hankkeen tavoite
Hankkeen sisältö
Hankkeen kustannukset
Hankkeen aikataulu

Laajuus?
Suhteuta hankkeen koko yrityksen toimintaan ja resursseihin

Yritysryhmän kehittämishanke
§
§
§

Kohdistuu tiettyyn yritysryhmään
Mukana 3-10 yritystä
Hanke räätälöidään yritysten kehittämistarpeiden mukaan

§
§
§

Yrityskohtaiset toimet (esim. tuotekehitys)
Yhteiset toimet (esim. markkinoinnin kehittäminen)
Esim. yhteinen messuosasto

§
§

Hakijana kehittämisorganisaatio, joka kokoaa ryhmän ja
hallinnoi hanketta
Tuki 75 % kustannuksista (jyvitetään de minimis-tueksi
yrityksille)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
(EAKR/TEM)

§
§
§
§

Yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin
Yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen
Yritysten yhteistyön edistämiseen
Muihin yritysten toimintaympäristöä ja
kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

§
§

Kehittämistoimenpiteet max 80 %
Investoinnit max 45 %

§

Hakija voittoa tavoittelematon taho

Tukea koulutuksiin / TE-toimistot ja ELY

§
§
§

Täsmäkoulutus
•
•

Yrityksen ja hlöstön räätälöityä ammatillista koulutusta
Työnantajan maksuosuus 30-50 % kokonaishinnasta

Rekrykoulutus
•
•

Jos muuten ei löydy ammattitaitoisia osaajia
Työnantajan maksuosuus 30 %

Muutoskoulutus
•
•

Autetaan irtisanottavia työntekijöitä löytämään uusi työpaikka
Työnantajan maksuosuus 20 %

ELY-keskuksen kautta rahoitusta on
saatavissa useasta rahoituslähteestä ja
hieman toisistaan poikkeavalla tavalla

§
§
§
§
§

EU:n maaseuturahasto / haetaan HYRRÄ-järjestelmän kautta
Euroopan aluekehitysrahasto / haetaan TUKI 2014-kautta
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto / haetaan HYRRÄjärjestelmän kautta
Kansallinen rahoitus (valtion budjetti) / hakumenettely vaihtelee
Seuraavassa diassa on henkilöluettelo ELY:n asiantuntijoista

Ota rohkeasti yhteyttä ennen hakemuksen jättämistä

Yhteystiedot Etelä-Savon ELY-keskukseen
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Outi Kaihola, yritysrahoitus, p. 0295 024 047
Jukka Kotro, myös yritysryhmien rahoitus, p. 0295 024 057
Kristiina Laatikainen, yritysrahoitus, p. 0295 024 261
Jarkko Rautio, yritysrahoitus, p. 0295 024 164
Jari Räihä, BusinessFinland, p. 0295 024 081
Kirsi Kosunen, kasvu- ja kv-asiat, p. 0295 024 056
Tiina Väärä, yritysten kehittämispalvelut (KehPa), p. 0295 024 090
Seppo Reponen, ammattikalastuksen ja kalanjalostuksen rahoitus,
p. 0295 024 078
Sari Halonen, koulutukset, p. 0295 024 104
– s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kiitos!
Blogi: https://puhettarahasta.com/
Facebook:
Puhetta rahasta ELY-keskus

