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Yhteistyöhanke
Elinkeinotoimintaa edistävä hanke.
Hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi toisistaan riippumatonta
yhteisöä.
Hankkeessa tehdään aitoa, toimintasuunnitelmaan perustuvaa
yhteistyötä, joka hyödyttää useampaa kuin vain yhtä yritystä
= osapuolet yhdessä määrittelevät hankkeen laajuuden,
osallistuvat sen toteutukseen ja jakavat sen riskit ja tulokset.
• aitoa yhteistyötä ei ole esim. alihankinta tai sopimustutkimus
Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toteuttajalle.
Hankkeen tulokset jaettava/levitettävä/oltava yleisesti
hyödynnettävissä.

Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 100 %
Ei sisällä valtiontukea.
Hankitaan tietoa tai kehitetään elinkeinotoiminnan yleisiä
edellytyksiä; ei tuota konkreettista hyötyä yrityksille.
Esim.
• Aktivointihankkeet.
• Koordinointihankkeet.
• Valtakunnalliset hankkeet.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 80 %
Hankkeen tavoitteena on tuottaa osallistuville yrityksille
merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä
• oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden,
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi,
• prototyyppien rakentamiseksi tai
• näitä tukevaan pilottihankkeeseen.
Hankkeen tuloksia levitettävä laajasti.
Hankkeen lopputuloksena ei voi olla valmis tuote tai
palvelu.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 60 %
Hankkeen tavoitteena on kehittää
• uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja,
• niiden markkinointia edeltävää pilottihanketta, testausta ja
esittelyjä.
Hankkeen tuloksia levitettävä laajasti.
Lopputuloksena voi olla uusien tai parannettujen tuotteiden,
prosessien tai palveluiden prototyyppi; se voi olla kaupallisesti
hyödynnettävissä oleva.
Ei olemassa olevien tuotteiden, prosessien tai palveluiden
rutiininomaisiin tai säännöllisiin muutoksiin.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 75 %
Yritysryhmähanke, 3-10 yritystä. Tuki kohdennetaan
osallistujayrityksille vähämerkityksisenä tukena.
Hankkeessa voi olla yritysryhmän yhteisiä kehittämistoimia
sekä yrityskohtaisia toimia, ei kuitenkaan investointeja.
Alkutuotantoyritykset eivät voi olla osallisina yritysryhmähankkeessa, jos toiminta kohdistuu alkutuotantoon.
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Yritysryhmän kehittämishanke
- 3 – 9 mikroyritystä
- tuki jyvitetään de minimis-tueksi
- vapaasti yrityskohtaista kehittämistä
- tukitaso 75 %
Tuotteiden, palveluiden tai prosessien
kehittämishanke
- tukitaso 60 %
yrityksiä mukana
Tiedonhankintahanke
- tietoa pienille yrityksille uusien
tuotteiden, prosessien tai palveluiden
kehittämiseksi
- tukitaso 80 %
yrityksiä mukana

KOKOAMINEN

Valtiontukea sisältämätön hanke
- aktivointihankkeet, MASVAt
- koordinointihankkeet
- kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita
- tukitaso 100 %
yrityksiä ei mukana

Yhteistyöhanke / klusterin perustaminen
• Klusterilla tarkoitetaan riippumattomien yritysten ryhmittymää,
- johon osallistuu uusia yrityksiä, pk-yrityksiä ja suuryrityksiä
sekä neuvoa-antavia elimiä ja/tai tutkimusorganisaatioita ja
- jonka tarkoituksena on kannustaa taloudellista tai
innovatiivista toimintaa edistämällä intensiivistä
vuorovaikutusta, tilojen yhteiskäyttöä ja osaamisen ja
asiantuntemuksen vaihtoa sekä osallistumalla tehokkaasti
osaamisen siirtoon, verkostoitumiseen ja tietojen
levittämiseen klusteriin kuuluvien yritysten keskuudessa;
• Uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamiseen ja
toimintaan voidaan myöntää tukea enintään 100 000 euroa
kolmen vuoden aikana.
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Uudet tuotteet ja menetelmät biotaloudessa

16.2.
Pilottihankkeet ja uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja
tekniikoiden kehittäminen maataloudessa, elintarvikealalla ja
metsätaloudessa.
• Tukitaso hankkeen luonteesta riippuen 80 %, 60 % (myös
alkutuotantoyrityksiä voi olla mukana) tai 75 % (alkutuotantoyrityksiä
ei voi olla mukana).

Mikroyritysten yhteistyö
16.3.
Yhteistyö pienten toimijoiden välillä, yhteisten työprosessien
järjestämisessä sekä tilojen ja resurssien jakamisessa sekä
maaseutumatkailuun liittyvien matkailupalvelujen kehittämiseen
ja/tai saattamiseen markkinoille.
• Hankkeesta hyötyvinä tahoina voivat olla vain mikroyritykset.
• Menekinedistämistoimet on rajattu matkailualan mikroyrityksiin
sekä lyhyisiin jakeluketjuihin.
• Tukitaso 100 %, 80 %, 60 % (myös alkutuotantoyrityksiä voi
olla mukana) tai 75 % (alkutuotantoyrityksiä ei voi olla
mukana).
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Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

16.4.
Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö toimitusketjun
toimijoiden välillä lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten
markkinoiden perustamiseksi ja kehittämiseksi sekä paikalliset
menekinedistämistoimet lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten
markkinoiden kehittämiseksi.
• Menekinedistämistoimet on rajattu matkailualan mikroyrityksiin
sekä lyhyisiin jakeluketjuihin.
• Tukitaso hankkeen luonteesta riippuen 100 %, 80 %, 60 %
(myös alkutuotantoyrityksiä voi olla mukana) tai 75 %
(alkutuotantoyrityksiä ei voi olla mukana).
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Energian säästö ja ympäristön tilan
parantaminen
16.5.
Yhteiset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen
sopeutumiseksi sekä ympäristöhankkeet ja nykyisiä
ympäristökäytäntöjä koskevat yhteiset lähestymistavat.
= Uusien menetelmien ja teknologioiden kehittäminen
ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.
= Hajautetun energian tuotannon kehittämiseksi.
= Resurssitehokkuuden kehittäminen.
• Tukitaso hankkeen luonteesta riippuen 100 %, 80 %, 60 %
(myös alkutuotantoyrityksiä voi olla mukana) tai 75 %
(alkutuotantoyrityksiä ei voi olla mukana).
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Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut
16.6.
Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö toimitusketjun
toimijoiden välillä elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja
teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tuottamiseksi
kestävällä tavalla.
= Biomassan tarjoaminen kestävällä tavalla.
= Logististen rajapintojen kehittäminen.
• Tukitaso hankkeen luonteesta riippuen 100 %, 80 %, 60 %
(myös alkutuotantoyrityksiä voi olla mukana) tai 75 %
(alkutuotantoyrityksiä ei voi olla mukana).
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Hyvinvointimaatilojen kehittäminen
16.9.
Maataloustoiminnan monipuolistaminen, terveydenhuollon,
sosiaalisen integroitumisen, yhteisön tukeman maatalouden
sekä ympäristöä ja elintarvikkeita koskevan koulutuksen aloilla
toteutettavat toiminnot.
= Maatilojen monialaistaminen tarjoamaan hyvinvointipalveluja
(GreenCare).
= Hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittäminen,
tuotteistaminen ja markkinointi.
• Tukitaso hankkeen luonteesta riippuen 100 %, 80 %, 60 % tai
75 %.

Muut yhteistyöhankkeet
16.0.
Muut ohjelman prioriteetteja tukevat toimet, joita ei voida
kohdistaa johonkin edellä mainittuun teemaan.
= Aktivointi/neuvontahankkeet.
= Biotalouden innovaatioyhteistyö korkean jalostusarvon
tuotteiden kehittämiseksi.
= Koko tuotantoketjun kehittäminen, koordinaaatiohankkeet.
= Muihin alatoimenpiteisiin soveltumattomat.
• Tukitaso hankkeen luonteesta riippuen 100 %, 80 %, 60 % tai
75 %.
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Yhteistyöhankkeen valintakriteerit
1. Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja suunnitelman
strategian ja tavoitteiden toteutumista? (30 %)
2. Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus,
vaikuttavuus ja toteutettavuus? (30 %)
3. Miten hanke edistää elinkeinojen kehitystä hyödyntämällä tietoa
ja osaamista (20 %)
4. Miten hyvin hanke edistää kumppanuutta ja sitoutumista (20 %)
Jokaisessa kohdassa hanke voi saada 0–3 pistettä.
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Kysymyksiä ja tämänhetkisen tiedon perusteella
annettuja vastauksia.
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Etukäteiskysymyksiä

Jos julkisyhteisö ostaa ostopalveluja hankkeessa liikelaitoksilta, niin
onko tässä jokin ostopalvelujen raja, mikä voisi vaikuttaa
tukiprosenttiin?
VASTAUS: Periaatteessa ei ole rajoituksia. Jos kysymyksessä
kuitenkin tarkoitetaan tilannetta, jossa hanke ikään kuin
”ulkoistettaisiin” eli hankkeen vetäminen hankittaisiin ostopalveluna,
niin sellaiseen ELY-keskus suhtautuu kielteisesti. Hankkeen
hakijatahon tulee sitoutua hankkeeseen ja lähtökohtaisesti osoittaa
hankkeelle kokopäivätoiminen henkilöresurssi.
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Etukäteiskysymyksiä
Miltä osin yhteistyöhankkeessa voi tehdä yrityskohtaisia
toimenpiteitä? Konkreettisia esimerkkejä.
VASTAUS:
• Yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä saa tehdä melko
vapaasti yritysryhmähankkeessa. Ei investointeja.
• Hankkeeseen, johon ei kohdistu valtiontukea, voidaan
sisällyttää lyhytkestoista yrityskohtaista yleistasoista
tilannekartoitusta.
• Muihin yhteistyöhankkeisiin voi sisältyä lyhytkestoista
tarkempaa yrityskohtaista tilannekartoitusta.
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Etukäteiskysymyksiä
Mitä sopimuksia vaaditaan yhteistyöhankkeen hakuvaiheessa
toimijoiden välillä? Riittääkö aiesopimukset?

VASTAUS: Aiesopimukset riittävät. Muita sitovia kuin
tuensiirtoa koskevia sopimuksia ei edes saa tehdä ennen
hakemuksen vireille tuloa, koska ne tulkitaan hankkeen
aloittamiseksi.
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Etukäteiskysymyksiä
Pitääkö pilotti olla etukäteen määritelty vai voiko se syntyä
hankkeen aikana tunnistetuista tarpeista? Voidaanko varata
resurssi etukäteen, jos pilotti ei tiedossa?
VASTAUS: Hankkeen tulee olla suunniteltu riittävän hyvin. Jos
mahdollinen pilotti on hankesuunnitelmassa alustavasti
hahmoteltu, niin sellainen voidaan sisällyttää hankkeeseen.
Täysin avointa ”piikkiä” ei pilottia varten voida tukipäätöksellä
myöntää.
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Etukäteiskysymyksiä / yritystuki
Voidaanko investoinnin toteutettavuustutkimusta myöntää
alkavalle yrittäjälle, jos ei ole y-tunnusta?
Voidaanko myöntää kun on y-tunnus mutta ei ole toimintaa
yli vuoden?
VASTAUS: Pääsääntöisesti tulee olla y-tunnus. Voidaan
hakea aloittavan yrityksen osalta myös ilman y-tunnusta,
mutta päätös voidaan tehdä vasta kun yritys on perustettu.
Kustannuksia ei saa syntyä ennen yrityksen perustamista.
Tuki voidaan myöntää kun on y-tunnus, vaikka toimintaa ei
olisi ollut yli vuoteen.
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