ELY-keskuksen rahoitusja kehittämispalvelut
yrityksille
Yrityksen kehittämisavustus
Yrityksen kehittämisavustusta haetaan sähköisesti Katso
-tunnisteella. Hakemukset löytyvät www.ely-keskus.fi ja
yrityssuomi.fi -sivuilta. Yritystukihakemukset käsitellään
ja tukipäätökset tehdään koko Pohjois-Suomen osalta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikössä.
Yksiköllä on toimipisteet ja käsittelijöitä Oulussa, Ylivieskassa, Rovaniemellä, Kajaanissa sekä Kemissä
Yritystukia voidaan myöntää:
• hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen
käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen,
• innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen,
• kasvuun tai kansainvälistymiseen tai
• tuottavuuteen tai energia- ja materiaalitehokkuuteen.
Tuki investointeihin
Pohjois-Pohjanmaalla maksimitukiprosentit investointien
osalta ovat:
• pienet yritykset 35 %
• keskisuuret yritykset 25 %
• suuryritykset 15 %
Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia. Koneiden
ja laitteiden vuokrakuluja voidaan tukea korkeintaan kolmen vuoden ajalla (*de minimis –ehto). Suurille yrityksille
voidaan myöntää tukea vain rajoitetusti, kun kyseessä on
investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Tuki kehittämistoimenpiteisiin
Kehittämishankkeena voidaan rahoittaa liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja hankkeiden valmistelua.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkat, ulkopuoliset asiantuntijakulut, kansainväliset matkat ja messut, raakaaineet ja puolivalmisteet sekä välilliset menot 15 % palkkakustannuksista.
Tukea voidaan myöntää 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista (de minimis –ehto*). Ulkopuolisiin asiantuntijakuluihin voidaan myöntää tukea myös ilman de minimis
-ehtoa. Tukea voidaan myöntää vain pk-yrityksille.

Maaseutuohjelman yritystuet
Tukea haetaan osoitteessa www.mavi.fi/hyrra. Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää asiantuntija- ja
neuvontapalveluihin tai muihin tarpeellisiin kustannuksiin
yrityksen perustamisvaiheessa. Investointitukea voi hakea uusien koneiden, käyttöomaisuuden tai rakennusten
hankintaan sekä aineettomiin investointeihin.
Lisätietoja: www.mavi.fi/yritystuet, www.maaseutu.fi

* De minimis = Euroopan komission De minimis -asetuksen mukaan yhdelle yritykselle on mahdollista myöntää
tukea enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Yritysten kehittämispalvelut

Muut rahoituspalvelut

Yritysten kehittämispalveluilla tuetaan pk-yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä ja työllisyyttä. Palveluilla
tuetaan myös pk-yritysten varautumista toimintaympäristöstä ja yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja
murrostilanteisiin.

ELY-keskus ja TE-toimisto tarjoavat yrityksille erilaisten
muutostilanteiden tueksi koulutusohjelmia. Yrityksen maksuosuuteen vaikuttavat mm. koulutusmuoto ja yrityksen
koko. Koulutusmuotoja ovat:
• RekryKoulutus
• TäsmäKoulutus
• MuutosKoulutus

Perusanalyysi on määrämuotoinen palvelu, jonka kesto on 1-2 päivää ja hinta asiakkaalle 220 €/päivä + alv.
Lopputuloksena syntyy yrityksen kehittämissuunnitelma.
Valittavia konsultointipalveluita ovat:
• kasvu,
• uudistaminen,
• tuottavuus ja talous
• markkinointi ja asiakkuudet
• johtaminen ja henkilöstö
• innovaatioiden kaupallistaminen

Business Finland rahoittaa yritysten kehitysprojekteja,
jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen.
Lisätietoa osoitteesta www.businessfinland.fi.
Alueen yritystoiminnan kehittämiseksi ELY-keskus
myöntää rahoitusta myös julkisille toimijoille. Rahoitusmuotoja ovat mm. toimintaympäristön kehittämisavustus
ja EU-rakennerahastojen hankerahoitus.

Konsultointipalvelun minimiaika on 2 päivää, maksimi15
päivää/3 vuotta. Hinta asiakkaalle on 300 /päivä + alv.
Valtakunnallisia koulutusohjelmia pk-yritysten avainhenkilöille:
• Kasvuun johtaminen
• Talouden ja tuottavuuden johtaminen
• Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Lisätietoja eri rahoitusmahdollisuuksista:
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
www.rakennerahastot.fi
www.suomi.fi/yritykselle
www.businessfinland.fi

Lisätietoja: www.ely-keskus.fi/yritystenkehittamispalvelut

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Käyntiosoite: Veteraanikatu 1, Oulu
Postiosoite: PL 86, 90101 Oulu
Puh: 0295 038 000
Faksi: 08 816 2869
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