Ajankohtaista ELY- keskuksen
yritysrahoituksesta
Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin
Keski-Suomen ELY- keskus

16.2.2015

Muutoksia 2014 à

§

§

Säädösmuutokset

– Aluekehityslainsäädäntö
– Yritystukisäädökset
– Maaseudun kehittäminen
Hallinnolliset muutokset ja keskittämiset

– Rakennerahasto ELYt (4 kpl)
§ Yritysrahoitus (TEM) ja kehittämispalvelut
– Koordinoivat maakunnan liitot (4 kpl)
– Tekes- palvelut v. 2015 alusta (Pirkanmaa)
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Rakennerahasto suuralueet 1.1.2014à
•Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Oulussa
•Etelä-Savon ELY -keskus Mikkelissä
•Keski-Suomen ELY -keskus Jyväskylässä
•Hämeen ELY -keskus Lahdessa

KESELY Jaakko Ryymin

16.2.2015
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Avustuksen suuntaamisen tavoitteita
yritystukilaissa
Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan
merkittävä vaikutus yrityksen:
1) käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;
2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;
3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;
4) tuottavuuteen; taikka
5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.
§ Vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin 25 % EAKRrahoituksesta
– Ohjelman erityistavoite 1.3.
KESELY Jaakko Ryymin
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Maaseutuohjelman tavoitteita yrityshankkeissa

§

§

Kehittämistukilain 1 §:ssä säädettyihin tavoitteisiin sisältyy
mm.

– kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
– maaseudun elinkeinotoiminnan monipuolistaminen,
uudistaminen ja lisääminen
– maaseudun yritysten toimintaedellytysten
parantaminen
– Kilpailukyvyn kehittäminen.
Tuettavalla investoinnilla tulee olla olennainen merkitys
yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.
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Investoinnit

Muut kehittämistoimenpiteet

Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen Muut kehittämistoimenpiteet
Pienen innovatiivisen yrityksen tuki

Muut mm. energiatuki, vara ym.

Tuen kohdistuminen eri toimenpiteisiin seutukunnittain 2008-6/2014
Myönnetty kokonaisrahoitus oli yhteensä n. 70,9 milj. euroa
KESELY Jaakko Ryymin
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Rahoituksen painopistettä kehittämiseen
20072013

20142020
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Yritysrahoitus 2014- 2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020rakennerahasto-ohjelma (EAKR) ja
kansallinen rahoitus

Yrityksen kehittämispalvelut
-analyysi, konsultointi (max.
15 pv), koulutus

Yrityksen kehittämisavustus
-investointiin
-kehittämiseen; kv, T&K
Toimintaympäristön
kehittämisavustus

Pk- yritykset

Maaseutuohjelma

Perustamistuki
Investoinnin
toteutettavuustutkimus
Investointituki

Mikro- ja pienyritykset
Annex I pk- yritykset
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Perustamistuki

§ Maa- ja metsätalouden ulkopuolisen
yritystoiminnan aloittamiseen
§ Aloittamista edistävien kokeilujen
toteuttamiseen uudelle yritykselle
§ Liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle
yritykselle maaseutualueella
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Perustamistuki, milloin?

§

§
§

Aloittava yrittäjä ei ole perustanut uutta yritystä ennen 1
tammikuuta 2014, lukuun ottamatta maatalousyrityksiä.

– Ei nuoren viljelijän aloitustukea hakeneelle tai
starttirahan saajalle
Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa
on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu
yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.
Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa
osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen
toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen,
markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka
uusiin asiakkaisiin.
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Perustamistuki ja paikallisesti toimivat yritykset

§

Perustamistukea voidaan myöntää paikallisilla
markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos

– yrityksen tuotteisiin tai palveluihin voidaan arvioida
kohdistuvan riittävällä tavalla alueen ulkopuolista
kysyntää tai
– yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai
palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta
hankittavia tuotteita tai palveluita tai
– yritys täydentää paikkakunnan tai alueellista
tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät
kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään
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Perustamistuki

§
§

§

Toteutus liiketoimintasuunnitelman mukaan

– Aikataulu, toimenpiteet, tavoitteet, raportointi
Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää
liiketoimintasuunnitelman perusteella enintään:

– 1) 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen;
– 2) 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen
liiketoimintaan;
– 3) 10 000 euroa kokeiluun.
Minimi myönnettävä avustuksen määrä on 1. ja 2
kohdissa 5000 € ja kokeiluhankkeissa 2000 €
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Yrityksen perustamis- ja kehittämistoimenpiteet
§

§

§

Uusi yritys
– 1) palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö;
– 2) tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus;
– 3) muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset
toimenpiteet.
Toimiva yritys
– 1) ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö;
– 2) osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin
tapahtumiin;
– 3) muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät
tarpeelliset toimenpiteet.
Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten
kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle
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Investointituki

§

§

Aineelliset investoinnit

– Rakentaminen
– Koneet ja laitteet uutena hankittuna
– Rakennukset ja maa-alueet
§ Maa-alueen osuus enintään 10 % kauppahinnasta
Aineettomat investoinnit

– Ohjelmistot, patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit
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Investointituki

§
§

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen
investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten
perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle
Investointitukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla
toimivalle yritykselle vain, jos

– yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai
palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta
hankittavia tuotteita tai palveluita tai
– täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa
silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella
kykene vastaamaan kysyntään.
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Yritysrahoitus 2014 - 2020
Enimmäistukitasot Keski-Suomessa 1.7.2014 à
Suuryritys

Päiv. 17.12.2014

Keskisuuri

Pieni

Mikro

<250 hlöä ja
LIVA < 50 milj.€
tai
TASE < 43 milj.€

<50 hlöä ja
LIVA < 10 milj.€
tai
TASE < 10 milj.€

<10 hlöä ja
LIVA < 2 milj.€
tai
TASE < 2 milj.€

Investoinnit

0%

10 %

20 %

20 %

Investoinnit *)

10 %

20 %

30 %

30 %

Kehittäminen
(de minimis **)

0%

50 %

50 %

50 %

Kehittäminen
(ryhmäpoikkeus***)

0%

50 %

50 %

50 %

Äki, Viitasaari-Pihtipudas

*) HUOM! HALKEn esitys 27.11.2014. Voimaantulo edellyttää vielä komission hyväksyntää. Käyttöön aikaisintaan v. 2015 alusta.
Tukea suuryritykselle voidaan myöntää vain erityistapauksissa
**) De minimis- tuen uusi asetus 1.7.2014 lukien käyttöön, de minimis katto 200 000 euroa / 3 v.
•tuen enimmäismäärää seurataan ”yhden yrityksen” tasolla.
•Lähtökohta on, että jos yritys on esimerkiksi enemmistöomistuksen tai muunlaisen määräysvallan kautta sidossuhteessa
yhteen tai useampaan yritykseen samassa jäsenvaltiossa, tarkastellaan kyseistä yrityskokonaisuutta
•de minimis –tukikumulaation kannalta yhtenä yrityksenä.
***) Ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) 18 Art. mukaan ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin
ja 28 Art. mukaan pk- yritysten innovaatiotoimintaan.
KESELY Jaakko Ryymin
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Investoinnin toteutettavuustutkimus
§
§
§

§

Toteutettavuustutkimuksella voidaan selvittää investoinnin
toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä mukaan lukien
rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu.
Toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisiksi kustannuksiksi
voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuvat
kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset
kustannukset
Avustus enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
– maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä
koskevaan investoinnin toteutettavuustutkimukseen voidaan
kuitenkin myöntää 40 prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista.
Tukea ei kuitenkaan myönnetä jos tuen määrä alittaisi 1 500
euroa.
17

Aikatauluja maaseutuohjelmasta

§ Haku alkaa huhtikuussa
– Sähköinen HYRRÄ - järjestelmä
§ Uutena hankkeiden pisteytys
§ Aloittaminen voi alkaa kun hakemus on jätetty
§ Päätöksenteko aikaisintaan syksyllä
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