Yrityksen kehittämisavustus
Kestävää kilpailukykyä meille ja maailmalle
Tarvitseeko yrityksesi nostetta liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen?
Yrityksen kehittämisavustuksella voimme tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia
edellytyksiä liiketoiminnallesi.

Mitä

Kenelle

Miten

• Kehittämisavustus on
harkinnanvaraista tukea
pk-yritysten kehittämis- ja
investointihankkeisiin

• Pienille ja keskisuurille
yrityksille, jotka tavoittelevat
merkittävää kasvua

• Ota yhteyttä asiantuntijoihimme,
jos suunnittelet
kehittämishanketta

• Yrityksille, joilla on edellytykset
kannattavaan liiketoimintaan

• Apua hankkeen suunnitteluun
saat myös oman alueesi
seudullisista yrityspalveluista

• Yritys rahoittaa
kehittämishankkeesta vähintään
puolet itse

• Sekä alkaville että toimiville
yrityksille

• Euroopan aluekehitysrahaston
osarahoittamaa

• Jätä hakemus sähköisessä
asiointipalvelussa: www.elykeskus.fi/web/ely/yrityksenkehittamisavustus

Kehittämisavustuksen kohteet

Avustuksen enimmäismäärä

Kehittämisavustusta voi hakea merkittäviin kehittämishankkeisiin silloin, kun yritys tavoittelee kasvua tai haluaa
panostaa merkittävästi uudistumiseen. Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa.

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä menoja voidaan tukea enintään 50 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Kehittämishankkeet voivat liittyä esimerkiksi tuotantoteknologian tai palvelukapasiteetin kehittämiseen sekä tuotannon materiaalitehokkuuden edistämiseen. Hankkeissa
voidaan kartoittaa uusia kansainvälisiä markkinoita, kehittää uusia tuotteita ja palveluja tai sähköistä liiketoimintaa.
Rahoitusta suunnataan Pohjois-Suomessa erityisesti valmistavaan teollisuuteen, ICT-alalle ja matkailun ohjelmapalveluihin. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen.

”Ilman EU- ja ELY-keskuksen tukia emme olisi pystyneet kehittymään näin nopeasti. Etenkin laiteinvestoinnissa ELY-keskuksen rooli oli todella suuri.
Emme olisi pystyneet hankkimaan laitetta yksin, se
oli niin iso taloudellinen panostus. Suosittelemme
muillekin Pohjois-Suomen yrityksille kasvun hakemista kansainvälisiltä markkinoilta.”
Anne Paso, Lovi Oy:n perustaja ja luova johtaja

www.ely-keskus.fi

Hakuohjeet
Laadi aluksi hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut
toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä
hankkeella tavoiteltavat tulokset. Suunnitteluvaiheessa
hankeideaa on hyvä käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen
asiantuntijan kanssa.
Samalla saat lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämisperusteista, tarkemmista alueellisista rahoituslinjauksista ja hyväksyttävistä menoista. Kehittämisavustusta on
haettava ennen hankkeen aloittamista. Hakemusten jättämiselle ei ole erillisiä hakuaikoja.
Lisätietoja:
www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
Pohjois-Suomen rahoituslinjaukset: https://bit.ly/2Kz4ltX

Ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan:
Kainuu:
Jarmo Jokinen, puh. 0295 023 544
Sanna Karjalainen, puh. 0295 023 548
Eija Tabell-Jokelainen, puh. 0295 023 546

Lappi:
Lea Marski, puh. 0295 037 090
Kari Skyttä, puh. 0295 037 128
Anne Syväjärvi, puh. 0295 037 578

Pohjois-Pohjanmaa:
Johanna Ek, puh. 0295 038 131
Jouko Hanhela, puh. 0295 038 043
Olli-Matti Karesvuo, puh. 0295 038 072
Anne Pulkkinen, puh. 0295 038 117
Janne Ranta, puh. 0295 038 234
Tiina Saukkonen, puh. 0295 038 151
Yksikön päällikkö
Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Rahoitusyksikkö/Pohjois-Suomen suuralue
PL 86, 90101 Oulu
Puhelinvaihde: 0295 038 000
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

ELY-keskuksen yrityspalvelut kuuluvat Team Finland verkoston palveluihin. Katso: team-finland.fi

www.ely-keskus.fi

