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1. ALLMÄNT
Som en del av nätverket Team Finland finansierar NTM-centralerna projekt som främjar små och medelstora företags
tillväxt och internationalisering inom fyra storområden som administreras av NTM-centralen i Tavastland (Södra Finland),
NTM-centralen i Södra Savolax (Östra Finland), NTM-centralen i Mellersta Finland (Västra Finland) och NTM-centralen i
Norra Österbotten (Norra Finland). Storområdet Västra Finland omfattar landskapen Mellersta Finland, Birkaland,
Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Finansierande myndighet i
Västra Finland är NTM-centralen i Mellersta Finland.
Stöden söks elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst. Ärenden som kräver ett personligt besök uträttas vid NTMcentralen på den ort där företaget ligger. Kontaktuppgifter till företagsfinansieringsexperterna finns i samband med
finansieringsriktlinjernas regionala prioriteringar.

3
Stödsystemet baserar sig på såväl riktlinjerna för den nationella finansieringen som prioriteringarna i Finlands
strukturfondsprogram "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Finansieringen regleras av lagen om statsunderstöd för
utvecklande av företagsverksamhet (9/2014, ändrad 1221/2015) samt statsrådets förordning om statsunderstöd för
utvecklande av företagsverksamhet (716/2014). Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) och stöd beviljas särskilt för koldioxidsnåla innovationer och energieffektivitet, vilka får 25 % av ERUFfinansieringen. Projekten ska passa in under följande prioriterade områden i programmet:
1. Konkurrenskraften inom liten och medelstor företagsverksamhet
2. Produktion och användning av ny information och kunskap
Finansieringen riktas i första hand till sådana krävande och högklassiga projekt vid små och medelstora företag som har
stor betydelse för sysselsättningens, omsättningens eller exportens tillväxt.
Understöd inriktas på projekt som bedöms ha betydande konsekvenser för företagets
1) start, utvidgning eller förnyelse,
2) innovationsverksamhet eller kompetensförbättring,
3) tillväxt eller internationalisering,
4) produktivitet,
5) energi- eller materialeffektivitet.
Dessa riktlinjer i finansieringsstrategin gäller hela storområdet Västra Finland i fråga om stödformerna understöd för
utvecklande av företag samt understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö. Strategin innehåller också de
preciseringar för beviljandet av finansiering i landskapen som ingår i t.ex. NTM-centralernas strategiska resultatavtal och
prioriteringarna i landskapsprogrammen.
Företag kan också söka finansiering från Europeiska landsbygdsfonden. Då beviljas finansieringen av de regionala
NTM-centralerna eller de lokala Leader-grupperna. Landsbygdsprogrammets stödformer har definierats i lagen om
stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) samt statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (80/2015,
ändrad 858/2015). Stödet riktas till sådana små företag på landsbygden som sysselsätter färre än 50 personer samt till
små och medelstora företag som sysselsätter färre än 250 personer och grundar sin verksamhet på första gradens
förädling av jordbruksprodukter (s.k. Annex I).
Systemet baserar sig på Fastlandsfinlands landsbygdsprogram och prioriteringarna och urvalskriterierna i dess regionala
delar. Mer information om dem får du av NTM-centralen på ditt eget område. På webben finns ytterligare information på
www.landsbygd.fi
Finansieringsstrategin har fastställts 18.2.2019 av ledningsgruppen för näringsansvarsområdet vid NTM-centralen i
Mellersta Finland.

2. FINANSIERINGENS INRIKTNING OCH EFFEKT
Understödet för utvecklande av företag är ett stöd som beviljas efter prövning, dvs. efter att det har gjorts en bedömning
av såväl företaget som projektet. När stödet beviljas beaktas bl.a. hurdan effekt stödet har på lönsamheten i företagets
affärsverksamhet och företagets konkurrenskraft på lång sikt samt konkurrensen i branschen. Med NTM-centralens
företagsfinansiering eftersträvas största möjliga effekt på regionernas näringsverksamhets utveckling.
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Också positiva effekter på sysselsättning, miljö och jämlikhet är faktorer som talar för beviljande av understöd. I
finansieringsstrategin preciseras de kriterier som används när man väljer projekt och de tolkningar som hänför sig till de
vanligaste finansieringsobjekten. När ansökningar om företagsfinansiering behandlas och beslut fattas används
finansieringsstrategin som stöd för att trygga att kunderna behandlas jämlikt.

3. UTVECKLINGSTJÄNSTER
(Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)
Företagsutvecklingstjänsterna är avsedda för verksamma små och medelstora företag som har potential att utveckla och
utvidga sin affärsverksamhet och sysselsätta. Tjänsterna består av utvecklingskartläggning, analys, konsultering och
utbildning. Den konsulttjänst som gäller kommersialisering av innovationer kan också beviljas nystartade företag.
Utvecklingskartläggning: för företag som vill kartlägga sina utvecklingsbehov på egen hand, avgiftsfri.
Analys: en analys av företagets affärsverksamhets nuläge och utarbetande av en utvecklingsplan tillsammans med en
utomstående expert, det subventionerade priset för företaget är 220 € + moms/dag.
Konsultering: för att genomföra en prioriterad utvecklingsplan inom olika delområden: tillväxt och förnyelse, produktivitet
och ekonomi, marknadsföring och kundrelationer, ledarskap och personal, kommersialisering av innovationer. Högst 15
dagar under 3 år, minsta engångsbeställning 2 dagar. Det subventionerade priset för företaget är 300 € + moms/dag.
Utbildning: för nyckelpersoner vid små och medelstora företag; på temana ledarskap för tillväxt, ledning av ekonomi och
produktivitet samt ledning av marknadsföring och kundrelationer.
Läs mera på webbplatsen: www.yritystenkehittamispalvelut.fi/sv

4. UNDERSTÖD FÖR UTVECKLANDE AV FÖRETAG, ALLMÄNNA
PRIORITERINGAR
(Lagen (9/2014) och förordningen (716/2014) om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet)
Utvecklingsunderstöd riktas till mikroföretag och små och medelstora företag, särskilt sådana som söker tillväxt och vill ut
på den internationella marknaden och sådana som håller på att starta upp verksamhet inom nya branscher och branscher
som är under utveckling. Utvecklingsunderstöd kan beviljas för ett företags utvecklingsåtgärder, såsom
internationalisering eller produktutveckling samt investeringar.
Utvecklingsunderstöd kan också beviljas företag för utredningar av genomförbarheten hos krävande investerings- och
utvecklingsprojekt samt för förberedelser inför forsknings- eller internationaliseringsprojekt.
Vid beviljandet av strukturfondsmedel (ERUF) betonas särskilt projekt som främjar målen för koldioxidsnålhet (t.ex.
energi- och materialeffektivitet) samt projekt inom nya uppåtgående branscher.
Grunden för understödet ska vara ett betydande utvecklingsprojekt som avviker från företagets sedvanliga verksamhet
och som har karaktären av ett projekt. Det ska förbättra företagets konkurrenskraft och förnyelse på lång sikt.
Projektplanen ska omfatta preciserande uppgifter om tidtabell, kostnader, åtgärder och projektfinansiering samt
eftersträvad inverkan på företagets verksamhet.

4.1. Utvecklingsåtgärder
En utvecklingsåtgärd som stöds ska alltid utgöra en helhet som är åtskild från företagets normala verksamhet och som
har en betydande effekt. Den kan inte gälla företagets sedvanliga utvecklingsarbete och inte heller t.ex. projektartad
utveckling av enskilda specialprodukter som ska tillverkas på beställning. Stödnivån inom utvecklingsåtgärderna kan vara
högst 50 % av de godtagbara kostnaderna. Understödet beviljas i regel som de minimis-stöd.
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4.1.1. Beredning av utvecklingsåtgärder
Utvecklingsunderstöd kan beviljas till små och medelstora företag för krävande forsknings- och utvecklingsprojekts
förberedande arbete och utredningar samt genomförbarhetsstudier. Ett projekt kan t.ex. gälla förberedelser inför
produktutvecklings- eller internationaliseringsprojekt eller planering i anslutning till EU:s ramprograms utlysningar.
Beredningsskedet resulterar i att företaget får en konkret och fokuserad plan över tidtabellen och åtgärderna för att
genomföra ett mer omfattande utvecklingsprojekt. Beredningsskedet kan inkludera eget arbete inom företaget och vid
behov utomstående experttjänster. Tiden för att genomföra projektet är högst 6 månader och kostnadsförslaget kan vara
10 000 - 30 000 euro.
4.1.2. Internationalisering
Utvecklingsunderstöd kan beviljas till små och medelstora företag för ett utvecklingsprojekt som följer en mer omfattande
internationaliseringsstrategi som företaget har. Då kan projektet omfatta t.ex. anställning av en ny nyckelperson,
deltagande i mässor eller resor som hänför sig till internationaliseringsåtgärder.
Ett projekt kan t.ex. gälla utredningar av hur man agerar på nya målmarknader eller hur det skulle löna sig att föra ut ett
nytt produkt- eller tjänsteutbud på den internationella marknaden.
4.1.3. Utveckling av affärskompetens
I anslutning till ett betydande projekt för att utveckla företagets affärskompetens kan stöd beviljas för anställning av en ny
nyckelperson och för anskaffning av experttjänster. Projektet kan gälla t.ex. inledning av en helt ny affärssektor eller
betydande tillväxt och utvidgning av verksamheten.
4.1.4. Utveckling av produkter och produktionsmetoder
Utvecklingsunderstödet kan riktas till utveckling av en helhet som påverkar företagets verksamhet i mer omfattande grad,
t.ex. utveckling av nya produkter, produktions/serviceprocesser och -metoder.
I ett utvecklingsprojekt kan som kostnad godkännas t.ex. anställning av en ny nyckelperson för genomförandet av
projektet. För företagets befintliga anställda godkänns skäliga lönekostnader på särskilda grunder om kostnaderna på ett
väsentligt sätt hör samman med genomförandet av utvecklingsprojektet. Andra kostnader kan t.ex. vara köp av
experttjänster eller tillverknings- och materialkostnader för en prototyp.
För en person som är anställd på heltid inom projektet godkänns också semesterlön och semesterpenning för perioden i
fråga.
När det gäller arbetstagare som ett nystartat företag anställer i ett utvecklingsprojekt kan skäliga lönekostnader
godkännas för i regel 12 månader.
Lönekostnader för företagaren eller den verkställande direktören kan på särskilda grunder godkännas som
projektkostnader i regel endast i projekt för utveckling av produkter och produktionsmetoder som genomförs av ett
nystartat eller ungt företag (under 5 år). Understöd beviljas i regel inte för företagsverksamhet som idkas som bisyssla.

4.2. Godtagbara kostnader för utveckling
De godtagbara kostnaderna ska grunda sig på betalade kostnader som förts in i bokföringen. Projektet ska alltid ha en
separat projektbokföring och ett eget kostnadsställe i företagets bokföring.
I utgifter som ersätts procentuellt (allmänna kostnader) godkänns högst 15 procent av de godkända löneutgifterna för
projektet. I de utgifter som ersätts procentuellt ingår:
• arbetsgivaravgifter och utgifter för företagshälsovård
• utgifter för byggnader, maskiner och anordningar som ställts till förfogande för projektet
• utgifter för resor som i sin helhet företas i Finland
• bokförings-, revisions- och kontorsutgifter
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Över kostnader för anlitande av externa tjänster och sakkunniga borde redan i ansökningsskedet finnas ett anbud av
tjänsteleverantören. Av anbudet ska framgå tjänstens innehåll, mål, tidtabell, pris och andra väsentliga detaljer. Över
utlandsresor som är nödvändiga och motiverade för genomförandet av projektet ska det finnas en resplan. Understödet
kan inte beviljas för försäljningsresor.
Det minsta understöd som beviljas för utvecklingsprojekt är 5000 euro och projektet ska till sina kostnader uppgå till
åtminstone 10 000 euro. Stödnivån är högst 50 % av de godtagbara kostnaderna. Stödet beviljas på minimis-villkor och
kan uppgå till högst 200 000 euro under 3 år.

4.3. Utvecklingsunderstöd för investeringar
Med investering avses antingen en materiell eller immateriell investering. Materiella investeringar är anskaffning av mark,
byggnader, maskiner, anordningar och inventarier. Immateriella investeringar är förvärv av programvara,
tillverkningsrättigheter, patent, know-how och icke patentskyddad teknisk kunskap. När det gäller investeringar
understöds endast nya maskiner och anordningar. Särskilt prioriteras projekt som har en koppling till koldioxidsnål
ekonomi.
Stöd för byggande kan beviljas små och medelstora företag för kostnader som gäller byggnader avsedda för företagets
eget bruk. När det gäller ett privat fastighetsbolag så ska bolagets ägarstruktur till största delen motsvara det företag som
ska flytta in i lokalerna i fråga.
När det gäller investeringar bestäms den högsta stödnivån enligt de regionala stödnivåerna så att den i Västra Finland
varierar mellan 10 och 35 % beroende på företagets storlek. Det minsta investeringsstöd som kan beviljas eller vilka
objekt som stöds kan variera på olika NTM-centralers områden bl.a. på grund av de fullmakter som de har att använda.

4.4. Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö
Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas icke-vinstsyftande offentliga och privata
sammanslutningar samt stiftelser för projekt som genomförs i syfte att förbättra företags verksamhetsmiljö eller de
allmänna förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten. Stödet riktas till projekt som har ett nyhetsvärde och
en omedelbar inverkan på SMF-företagsverksamheten:
• utredningar som är behövliga med tanke på företagsverksamheten
• utvecklande av service som små och medelstora företag behöver
• främjande av samarbete mellan företag
• andra projekt som på ett märkbart sätt förbättrar små och medelstora företags utvecklingsmöjligheter
• icke-vinstsyftande sammanslutningars kapitalinvesteringsprojekt
Stödnivån kan vara högst 80 % av de godtagbara kostnaderna och när det gäller investeringar högst 45 % av de
godtagbara anskaffningskostnaderna. Understödet för utveckling av tjänster för små och medelstora företag beviljas som
de minimis-stöd.
OBS! Sökanden bör alltid kontakta NTM-centralens experter, innan en ansökan om verksamhetsmiljöstöd lämnas in.

4.5. Begränsningar när understöd kumuleras
Om ett företag redan tidigare har fått understöd under en tid på fem år före ansökan, förutsätts att nya projekt har ett
betydande nyhetsvärde och en betydande inverkan som förnyar verksamheten.
Utvecklingsunderstöd beviljas i regel enligt de minimis-villkor (exkl. investeringsstöd). Ett företag kan beviljas högst
200 000 euro i finansiering på de minimis-villkor under tre års tid. Till det beloppet räknas alla de stöd som företaget har
fått på de minimis-villkor.
Utgångspunkten är att om ett företag genom t.ex. majoritetsägande eller annat bestämmandeinflytande står i förbindelse
med ett eller flera företag, så granskas hela företagshelheten som ett företag när det gäller kumuleringen av de minimisstöd. Ytterligare information om de minimis-stöd finns här.
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Av konkurrensskäl kan finansiering i regel inte beviljas till:
• detalj- och partiaffärer eller webbutiker
• restaurang-, catering- och barverksamhet (exkl. som en del av ett mer omfattande turistprojekt)
• företag som erbjuder konsumenttjänster till enskilda
• jord- och skogsbruk, byggnadsentreprenad
Investeringsstöd beviljas i regel inte för
• investeringar i trafikbranschen
• sedvanliga investeringar i inventarier och fastigheter inom social- och hälsovårdsbranschen
(bl.a. daghem och vårdhem, äldreomsorgen)
• anskaffningar som betraktas som ersättningsinvesteringar
• byggande som kan jämställas med grundlig renovering eller byggande av fastigheter som hyrs till
utomstående
• köp av en bebyggd fastighet, markområden eller ett annat företags affärsverksamhet
• sedvanliga it-anskaffningar (datorer, telefoner, skrivare, programuppdateringar)
Utvecklingsprojekt vid företag som erbjuder experttjänster (bl.a. affärsledning, marknadsföring och andra dylika
konsulttjänster) bör ha en betydande inverkan som förnyar de sedvanliga servicemodellerna i branschen eller
en internationaliseringssträvan.
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5. UNDERSTÖD FÖR UTVECKLANDE AV FÖRETAG, REGIONALA
PRIORITERINGAR
5.1. Mellersta Finland
Med medel från strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb kan
man endast finansiera sådana utvecklingsprojekt vid små och medelstora
företag som främjar programmets särskilda mål. Branscher som
prioriteras vid beviljande av företagsfinansiering i Mellersta Finland är
digi-, kunskaps- och bioekonomi samt inledning av ny affärsverksamhet
som uppstår ur dem.
Stöd riktas i första hand till projekt som främjar små och medelstora
företags tillväxt, förnyelse och internationalisering. Produktutvecklingsprojekten ska ha ett nyhetsvärde för den bransch som det gäller.
I Mellersta Finland är stödnivån för investeringar på stödområde III 20 %
för mikro- och småföretag och 10 % för medelstora företag. På
stödområde II (Saarijärvi-Viitasaariregionen och Konnevesi) är stödnivån
30 % för mikro- och småföretag, 20 % för medelstora företag och 10 % för
storföretag.
Lähde: Maanmittauslaitos

Investeringar och annan utveckling
I fråga om byggande stöds inom projekten i regel endast byggande av nya produktionslokaler när verksamhet inleds eller
utvidgas betydligt. Ett investeringsprojekt ska på ett märkbart sätt främja effektivering och förnyelse av företagets
produktion, höjning av den teknologiska nivån, ibruktagande av nya produkter och produktionsmetoder samt
sysselsättningen.
När det gäller investeringar utgörs en särskild tyngdpunkt av utvecklingsprojekt som har en koppling till koldioxidsnål
ekonomi samt internationaliseringsinriktade små och medelstora företag och projekt som skapar ny affärsverksamhet och
nya jobb vid företag inom de underleverantörsnätverk som stöder deras verksamhet. Utvecklingsobjekt är t.ex.
automation, robotik och artificiell intelligens i ny affärsverksamhet.
Av investeringar i maskiner och anordningar stöds endast maskiner och anordningar som representerar ny teknologi inom
den bransch som det gäller. Investeringsunderstöd beviljas i regel inte, om stödet skulle bli mindre än 5000 euro.
NTM-centralens experter i Jyväskylä
Paula Kerttunen (understöd för utvecklande av företag)
företagsexpert, tfn 0295 024 557

Jouni Hynynen (Internationalisering)
Team Finland-koordinator, tfn 0295 024 545

Juha Keurulainen (understöd för utvecklande av företag)
företagsexpert, tfn 0295 024 558

Landsbygdsprogrammets företagsstöd:

Janne Nummi (understöd för utvecklande av företag)
finansieringsexpert, tfn 0295 024 672
Pirjo Suhonen (utvecklingstjänster)
utvecklingschef, tfn 0295 024 601

Panu Kässi (landsbygdsprogrammet)
företagsexpert, tfn 0295 024 567
Risto Piesala (landsbygdsprogrammet)
företagsexpert, tfn 0295 024 585
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5.2. Birkaland

I Birkaland riktas utvecklingsunderstödet till små och medelstora företag,
särskilt sådana som håller på att starta upp sin verksamhet, som vill
växa internationellt och som representerar en ny bransch i utveckling.
Stödet riktas till innovativa produktutvecklingsprojekt och utveckling av
förutsättningarna för internationalisering, för små och medelstora företag
som inleder export särskilt lansering av egna produkter eller tjänster på
exportmarknaden, samt till kartläggning och inträde på nya
marknadsområden. Finansieringsobjekt är betydande projekt som
avviker från den sedvanliga affärsverksamheten.

Lähde: Maanmittauslaitos

I projekt som finansieras med strukturfondsmedel (ERUF) betonas
projekt som stöder koldioxidsnåla mål (t.ex. energi- och
materialeffektivitet) samt projekt inom nya uppåtgående branscher.
Som exempel kan också nämnas de utvecklingshelheter som även
prioriteras i Birkalands landskapsprogram, bl.a.:
- främja start up-företags förutsättningar för tillväxt och
internationalisering
- främja affärsmöjligheter inom bio- och kretsloppsekonomi
- styra extern finansiering till utveckling av små och medelstora företag i
regionen.

Investeringar och annan utveckling
På grund av de knappa anslagen beviljas stöd inte för investeringar eller utveckling av verksamhetsmiljön för små och
medelstora företag. NTM-centralens utvecklingsunderstöd riktas till projekt som genomförs av små och medelstora
företag.
Projekt som utvecklar verksamhetsmiljön för små och medelstora företag stöds med finansiering från Birkalands förbund
och Business Finland. Små företag på landsbygden som sysselsätter färre än 50 personer kan söka finansiering för
investeringar via landsbygdsfonden. Ytterligare information: www.landsbygd.fi

NTM-centralens experter i Tammerfors
Landsbygdsprogrammets företagsstöd:
Pirjo Isometsä (understöd för utvecklande av företag)
företagsexpert, tfn 0295 036 049
Jani Virolainen (understöd för utvecklande av företag)
företagsexpert, tfn 0295 036 094

Petri Tallila (landsbygdsprogrammet)
företagsexpert, tfn 0295 036 105
Saija Selin (landsbygdsprogrammet)
företagsexpert, tfn 0295 036 073

Jukka Kohonen
Team Finland-koordinator, tfn 0295 023 555
Jukka Ojala (utvecklingstjänster)
utvecklingschef, tfn 0295 036 204

www.ntm-centralen.fi
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5.3. Egentliga Finland
I Egentliga Finland riktas utvecklingsunderstödet till innovativa
utvecklingsprojekt som främjar internationell tillväxt vid små och medelstora
företag. Finansiering beviljas för betydande projekt som avviker från den
sedvanliga affärsverksamheten, i enlighet med landskapsstrategin
("Tillsammans överskrids gränser") särskilt för utveckling av affärs- och
internationaliseringsmöjligheter samt för att stöda dem och i syfte att skapa ny
affärsverksamhet till innovativa projekt för att utveckla produkter och
produktionsmetoder. Understödet för ovan nämnda utvecklingsprojekt kan
vara högst 50 000 €/projekt.
Eftersom det är knappt om tillgänglig finansiering så riktas finansieringen i
huvudsak endast till projekt som genomförs av företag som varit verksamma
under 5 år.

Lähde: Maanmittauslaitos

När det gäller projekt som stöds med strukturfondsmedel (ERUF) prioriteras
projekt som främjar koldioxidsnålhet (t.ex. energi- och materialeffektivitet)
samt projekt inom nya branscher som är på kommande (t.ex. bioekonomi och
kreativa branscher).
Som stödform för innovativa nya företag som inleder verksamhet på ett
landsbygdsområde fungerar också landsbygdsutvecklingslagens
nyetableringsstöd till nya företag. Stödet kan vara högst 35 000 euro och
beviljas i form av en engångsersättning.

Investeringar och annan utveckling
På grund av de knappa anslagen beviljas stöd inte för små och medelstora företags investeringar eller utveckling av
verksamhetsmiljön för företag. Utvecklingsunderstöden inriktas enligt ovan i huvudsak till utveckling av affärs- och
internationaliseringsmöjligheter vid företag som varit verksamma under 5 år samt till sådana innovativa projekt för
utveckling av produkter och produktionsmetoder som stöder dessa.
Små företag på landsbygden som sysselsätter färre än 50 personer kan söka investeringsstöd enligt
landsbygdsutvecklingslagen. Ytterligare information på www.landsbygd.fi.

NTM-centralens experter i Åbo
Landsbygdsprogrammets företagsstöd:
Marjo Vihervirta (understöd för utvecklande av företag)
företagsexpert, tfn 0295 022 691

Sirkka Rantala (landsbygdsprogrammet)
företagsexpert, tfn. 0295 022 742

Timo Mäkelä (understöd för utvecklande av företag,
utvecklingstjänster, landsbygdsprogrammet)
finansieringschef, tfn 0295 022 619

Mia Vienne (landsbygdsprogrammet)
företagsexpert, tfn 0295 022 756

Jari Kauppila (Team Finland, internationaliseringsprojekt)
Team Finland-koordinator, tfn 0295 022 585

Markku Alm (projekt som gäller förnybar energi)
företags- och energiexpert, tfn 0295 022 542

www.ntm-centralen.fi
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5.4. Satakunta
I Satakunta kan understöd för utvecklande av företag beviljas till små och
medelstora företag för investeringar samt utvecklingsåtgärder. Med medel från
ERUF-programmet kan man finansiera sådana utvecklingsprojekt vid små och
medelstora företag som främjar uppnående av programmets särskilda mål:
uppkomst och utveckling av ny affärsverksamhet, främjande av små och
medelstora företags tillväxt och internationalisering samt utveckling och
kommersialisering av företagens produkter, tjänster och produktionsmetoder
och ibruktagande av ny teknologi.
Man stöder särskilt sådana projekt för utvecklande av företag som främjar
koldioxidsnålhet och kan gälla t.ex. utveckling av förnybar energi och
resurseffektiva lösningar.

Lähde: Maanmittauslaitos

Vid inriktningen av understöden beaktas temat smart specialisering, som
anknyter till Satakunta landskapsprogram, samt därtill hörande prioriterade
områden, såsom förnyande av industrin, energikunnande, bio- och
kretsloppsekonomi, resurseffektivitet, automation och robotik samt ICT.

Investeringar och annan utveckling
Utvecklingsprojekten ska på ett märkbart sätt främja företagets tillväxt och t.ex. effektivering av produktionsverksamheten,
höjning av den teknologiska nivån och ibruktagande av nya produkter och produktionsmetoder samt förbättra
sysselsättningen. Utvecklingsunderstöd kan beviljas för anskaffning av maskiner och anordningar, immateriella
investeringar samt i begränsad utsträckning för kostnader för byggande av lokaler. Maskin- och
anordningsinvesteringarna ska representera modern teknologi som lämpar sig för branschen i fråga.
När ändamålsenligheten prövas, beaktas bl.a. utvecklingsprojektets storlek och betydelse i förhållande till de resurser
som företaget förfogar över samt utvecklingsprojektets effekt.
Investeringsprojekt vid småföretag (färre än 50 anställda) utanför Björneborgs och Raumo centrum finansieras i första
hand med medel från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Ytterligare information
www.landsbygd.fi.
NTM-centralens experter i Björneborg
Kari Ruuhela (understöd för utvecklande av företag)
företagsexpert, tfn 0295 022 077

Carita Vastinesluoma Team Finland-tillväxt- och
internationaliseringskoordinator, tfn 0295 022 109

Ari Nummelin (också landsbygdsprogrammet)
företagsexpert, tfn 0295 022 071

Anne Jortikka (utvecklingstjänster)
kundrelationschef, tfn 0295 022 046

Jari Hankaankorpi (landsbygdsprogrammet)
företagsexpert, tfn 0295 022 037

Timo Klimoff (utvecklingstjänster)
expert på företagstjänster, tfn 0295 022 053

www.ntm-centralen.fi
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5.5. Södra Österbotten
I Södra Österbotten kan understöd för utvecklande av företag beviljas till små
och medelstora företag för investeringar och utvecklingsåtgärder.
Finansieringen riktas särskilt till sådana små och medelstora företag som söker
tillväxt och vill ut på den internationella marknaden. Målet är också att främja
förnyelse inom de branscher som är starka i landskapet och stärka
konkurrenskraften hos de företag som är verksamma inom
underleverantörsnätverken. Vid inriktningen av understöden beaktas temat Ett
näringsliv med förnyelseförmåga i Södra Österbottens landskapsstrategi 2040.
I projekt som finansieras med strukturfondsmedel (ERUF) betonas bl.a.
främjande av koldioxidsnål ekonomi genom förbättring av energi- och
materialeffektiviteten i företagens verksamhet, produktionsprocesser och
produkter.
Stöd beviljas inte för utveckling av verksamhetsmiljön för företag.
Lähde: Maanmittauslaitos

Närmare upplysningar om understödet för utvecklande av företag på Södra
Österbottens egna sidor www.ely-keskus.fi

Investeringar och annan utveckling
Små och medelstora företags utvecklings- och investeringsprojekt förutsätts ha en betydande inverkan, t.ex. öka
omsättningen eller exporten, höja teknologinivån/automationsgraden, förbättra produktiviteten eller skapa nya jobb.
Företag uppmuntras att utveckla och förnya sin affärsverksamhet på ett målmedvetet och målinriktat sätt. De
utvecklingsåtgärder som finansieras kan gälla bl.a. utveckling av nya produkter, utveckling av ledningssystem, utveckling
av internationaliseringsförutsättningar eller kartläggning av nya exportmarknader.
När det gäller investeringar stöds endast anskaffningar av nya maskiner och anordningar. Företräde ges sådan ny teknologi
i branschen som minskar belastningen på miljön och ökar energi- och materialeffektiviteten. I regel finansieras inte
byggnadsprojekt. Den undre gränsen för understöd som beviljas endast för investeringar är 10 000 euro.
Hela Södra Österbotten hör till stödområde III. I fråga om investeringar är stödnivån högst 20 % för små företag och högst
10 % för medelstora företag. I fråga om utvecklingsåtgärder är understödet högst 50 % för små och medelstora företag.
Dessa riktlinjer kan frångås, ifall det är fråga om ett separat anslag som anvisats området.
NTM-centralens experter i Seinäjoki
Leena Foudila (understöd för utvecklande av företag,
utvecklingstjänster) företagsexpert, tfn 0295 027 545

Riikka Ylikangas (internationalisering)
Team Finland-koordinator, tfn 0295 027 578

Hilkka Huhtamäki (understöd för utvecklande av företag,
utvecklingstjänster) företagsexpert, tfn 0295 027 557

Reijo Kivimäki (landsbygdsprogrammets företagsstöd)
företagsexpert, tfn 0295 027 570

Kari Välimäki (utvecklingstjänster)
utvecklingschef, puh. 0295 027 642

Juha Koski (landsbygdsprogrammets företagsstöd)
företagsexpert, tfn 0295 027 574

www.ntm-centralen.fi
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5.6. Österbotten
I landskapet Österbotten är ledande teman för finansieringen följande:
Ny energiekonomi: Kretsloppsekonomi, bioekonomi, cleantech,
energilagring
Framtidens mat och innovationer i anslutning till det: Hög förädlingsgrad
och export
Tillverkningsindustrin: Expanderande företag, företagssamarbete och
helhetslösningar
Speciell uppmärksamhet fästs vid företags internationalisering och vid
utveckling av branschöverskridande teknologier och nätverk samt
nyskapande verksamhetskoncept.

Lähde: Maanmittauslaitos

Landskapet hör till stödområde III, där investeringsstödet till småföretag kan
vara högst 15 % och till mikroföretag högst 20 %. Stödet riktas i regel till
nystartade företag. Som nystartat företag betraktas företag som haft
verksamhet i högst 2 år. Till småföretag beviljas understöd i regel endast för
det första investeringsprojektet.
Understöd beviljas inte för medelstora och stora företags investeringar.
I utvecklingsprojekt kan stödnivån vara högst 50 %.

Investeringar
Investeringsunderstöd kan beviljas till produktionsinriktade företag och företag inom i huvudsak företagstjänster (b to b),
turism och hälso- och socialvårdsbranschen för anskaffning av nya maskiner och anordningar. Hälso- och
socialvårdsföretag beviljas investeringsunderstöd endast för projekt där man tar fram en ny tjänst för området. Med
finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) stöds investeringar endast inom sådana projekt där man
eftersträvar internationalisering eller ny affärsverksamhet. De ska genomföras av företag som har färre än 50 anställda
och ligger på stadsområdet i Vasa eller Jakobstad.
På andra områden kan företag och jordbruksföretag som sysselsätter färre än 50 personer söka finansiering för
investeringar via landsbygdsfonden. Ytterligare information finns på www.landsbygd.fi.
Utvecklingsåtgärder
Understöd för investeringar som gäller utveckling av produkter och produktionsmetoder beviljas i regel enligt en
maximistödprocent. När det gäller förstudieprojekt (bl.a. projekt för att klarlägga etablerings- och
verksamhetsförutsättningar) kan understöd beviljas för lönekostnader för företagets personal när de är av väsentlig
betydelse för genomförandet av projektet.

NTM-centralens experter i Vasa
Utvecklingsunderstöd och utvecklingstjänster:

Landsbygdsprogrammets företagsstöd:

Henrik Broman
företagsanalytiker, kundrelationschef, tfn 0295 028 545

Matias Smeds
företagsanalytiker, tfn 0295 028 620

Henrik Granqvist
företagsanalytiker, tfn 0295 028 551

Peter Björkmark
företagsanalytiker, tfn 0295 028 541

Vesa Kojola (internationalisering)
Team Finland-koordinator, tfn 0295 028 579

www.ntm-centralen.fi
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5.7. Mellersta Österbotten
I de ekonomiska regionerna Karleby och Kaustby i Mellersta Österbotten
genomförs den regionala planen för Östra och Norra Finland. Med medel från
strukturfonderna stöder man betydande tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse
hos företag.
Utvecklingsinsatserna riktas till alla skeden i företagsverksamhetens livscykel,
särskild fokus ges tillväxtorienterade och internationaliseringsinriktade små
och medelstora företag i regionens starka branscher och de
underleverantörsnätverk som stöder dem. Inom utvecklingsverksamheten
14
fokuseras också på projekt som representerar nya innovativa branscher.

Lähde: Maanmittauslaitos

ERUF-finansiering riktas till små och medelstora företag för förnyelse och
ökad produktivitet samt utveckling av nya produkter och tjänster. Satsningar
görs också på att utveckla internationaliserings- och exportförutsättningar och
på att föra ut företagens produkter på marknaden. Dessutom fästs
uppmärksamhet vid export av tjänster och främjande av projektexport samt
vid att utöka turisminkomst som kan jämställas med export.

Investeringar och annan utveckling
När det gäller investeringar stöds endast nya maskiner och anordningar. Stöd för byggande kan beviljas små och
medelstora företag för kostnader som gäller byggnader som är avsedda för företagets eget bruk. Stöd beviljas i regel inte
för byggande av lokaler som ska hyras ut till utomstående. När det gäller ett privat fastighetsbolag så ska bolagets
ägarstruktur till största delen motsvara det företag som ska flytta in i lokalerna i fråga. Inom byggande betonas betydande
utvidgning av verksamheten samt ibruktagande av ny produktionsteknologi.
Stödnivån för investeringar kan vara högst 35 % för mikro- och småföretag, 25 % för medelstora företag och 15 % för
storföretag. Hur stort stöd som beviljas beror på projektets nyhetsvärde, teknologiska nivå samt sökandens tidigare stöd
samt projektets betydelse i förhållande till företagets storlek.
När det gäller investeringar stöds i första hand investeringar vid internationaliseringsinriktade små och medelstora företag
samt företag inom underleverantörsnätverk som stöder deras verksamhet. Investeringarna ska i regel främja utveckling
av koldioxidsnål ekonomi bl.a. genom åtgärder som förbättrar energi- och resurseffektiviteten i företagens verksamhet,
produktionsprocesser och produkter. Finansiering riktas i huvudsak endast till projekt som genomförs av små och
medelstora företag
NTM-centralens experter
Utvecklingsunderstöd och utvecklingstjänster:
Jukka Keinänen, Karleby
företagsexpert, tfn 0295 024 587
Henrik Broman, Vasa
företagsanalytiker, tfn 0295 028 545
Henrik Granqvist Vasa
företagsanalytiker, tfn 0295 028 551

Tom Saksa, Karleby (internationalisering)
Team Finland-koordinator, tfn 0295 028 614

Landsbygdsprogrammets företagsstöd:
Heikki Rautio, Karleby
företagsanalytiker, tfn 0295 028 612

www.ntm-centralen.fi

6. STÖDANSÖKAN OCH YTTERLIGARE INFORMATION

STÖDANSÖKAN
Utvecklingsunderstöd och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö samt utbetalning av
dem söks via regionförvaltningsförvaltningens e-tjänst.
Direkt länk à E-tjänster för företagsstöd à Regionförvaltningens e-tjänst
Rådgivning för att söka stöd via e-tjänsten ges av FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501
Företagsutvecklingstjänsternas e-tjänst
Länk www.yritystenkehittamispalvelut.fi/sv à Gör en ansökan
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YTTERLIGARE INFORMATION
Stödformer och allmänna stödvillkor

ERUF och koldioxidsnålhet

www.ntm-centralen.fi
www.strukturfonder.fi
www.landsbygd.fi
www.suomi.fi/foretag
www.businessfinland.fi/sv/
team.finland.fi/sv

www.strukturfonder.fi à koldioxidsnålhet
www.strukturfonder.fi à Materialbanken

SLUTLIGEN
Det rekommenderas att sökanden på förhand tar kontakt med NTM-centralen i den egna regionen eller det
regionala utvecklingsbolaget för att diskutera om projektplanerna och möjligheten att få finansiering för
projektet innan ansökan lämnas in.
Sökanden ska för sin del försäkra sig om att den elektroniska ansökan redan i ansökningsskedet innehåller
de anbud och planer som behövs. För investeringsprojekt ska redan i ansökningsskedet också finnas bl.a.
gällande bygglov och eventuella miljötillstånd.

7. Kontaktuppgifter
NTM-centralen i Mellersta Finland, finansieringsenheten
registratur.mellerstafinland@ntm-centralen.fi
Tfn 0295 024 500
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
Cygnaeuksenkatu 1, PB 250, 40101 JYVÄSKYLÄ

Jaakko Ryymin
finansieringschef, tfn 0295 024 594
Taina Lommi
enhetschef, tfn 0295 024 960

www.ntm-centralen.fi

