YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS
Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea
investointeihin tai kehittämistoimenpiteisiin.

MUU KEHITTÄMINEN

Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan mm.
yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja
tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua ja muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä.

Myönnetään vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Näitä ovat yritykset,
joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden
vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma
enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi hakijan tulee täyttää yrityksen
riippumattomuutta kuvaavat, EU-komission suositukseen sisältyvät
pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit.

Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla
arvioidaan olevan merkittävä vaikutus
yrityksen:
·
·
·
·
·

käynnistämiseen, laajentamiseen
tai uudistamiseen;
innovaatiotoimintaan tai
osaamisen vahvistamiseen;
kasvuun tai kansainvälistymiseen;
tuottavuuteen; tai
energia- tai
materiaalitehokkuuteen.

Avustuksen hakeminen
Avustusta on haettava ennen hankkeen
aloittamista. Hakijan tulee huomioida, että
jo hanketta koskevien sopimusten tai
tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai
hanketta koskevan maksun suorittaminen
katsotaan hankkeen aloittamiseksi.
Yrityksen kehittämisavustusta haetaan
sähköisesti osoitteessa www.ely-keskus.fi
(yritystukien sähköinen asiointi).
Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin.
Leena Foudila, puh. 0295 027 545
Hilkka Huhtamäki, puh. 0295 027 557
Email: sukunimi.etunimi@ely-keskus.fi
Keski-Suomen ELY-keskus (Seinäjoki)
Alvar Aallon katu 8
PL 156, 60101 SEINÄJOKI

Kenelle

Kehittämisavustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä
metsätalouteen.
Avustuksen
ulkopuolelle
jäävät
myös
maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen.
Avustusta voidaan myöntää, jos yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset
jatkuvaan kannattavaan toimintaan, avustuksella arvioidaan olevan
merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen arvioidaan
olevan yrityksen kehittämisen kannalta merkittävä.

Mihin kustannuksiin
Avustusta voidaan myöntää yrityksen perusliiketoiminnasta poikkeavaan
erilliseen merkittävään kehittämishankkeeseen, joka voi koskea:
– uusien tuotteiden, palvelujen, tuotantoprosessien ja tuotantomenetelmien kehittämistä,
– liiketoimintaosaamisen kehittämistä,
– kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä,
– uuden teknologian käyttöönottoa tai
– kehittämistoimenpiteiden valmistelua.
Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin:
– ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin
menoihin,
– ulkomailla järjestettävän näyttelyn tai messuille osallistumisen
menoihin,
– ulkomaille suuntautuvien matkojen menoihin (ml. kotimaan
matkaosuudet),
– tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden
menoihin,
– palkkamenoihin (lukuun ottamatta työnantajamaksuja) ja
– välillisiin menoihin eli prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin
hyväksytään 15 % palkkamenoista.

Kuinka paljon
Avustuksen enimmäismäärä on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustus on pääsääntöisesti de minimis –ehtoista tukea.

www.ely-keskus.fi

