Yrityksen kehittämisavustus
Onko yrityksesi käynnistämässä merkittävää kehittämishanketta?
Yrityksen kehittämisavustus on tarkoitettu kannustamaan yrityksiä määrätietoiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakamaan
hankkeeseen liittyvää riskiä. Katso http://www.ely-keskus.fi (elinkeinot/yritysrahoitus/yrityksenkehittamisavustus).

Kenelle?
Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen avustus jota voidaan myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille
joita ovat seuraavat yritykset:
– alle 250 työntekijää ja
– liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai
– taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa

Rahoitusta voidaan myöntää yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät mahdollisuudet toimia kannattavasti
ja kilpailukykyisesti markkinoilla sekä joilla arvioidaan
olevan omaa halua ja kykyä toimintansa kehittämiseen.

MITEN LIIKKEELLE?
Kehittämishankkeen sisältöä on hyvä hahmotella paperille etukäteen sekä selvittää myös muun hankkeeseen vaadittavan omarahoituksen riittävyys.
Ennen hakemuksen jättämistä on aina suositeltavaa
olla yhteydessä oman alueen ELY-keskukseen ja
keskustella hankkeen rahoituskelpoisuudesta.
Käytettävissä on myös tuetut yrityksen kehittämispalvelut, joissa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa yhdessä varmistetaan suunnitelma ja toteutus. Katso
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

INVESTOINNIT
Avustusta voi hakea seuraaviin investointi kustannuksiin:

Rahoitettavilla hankkeilla tavoitellaan merkittävää kasvua, kansainvälistymistä, liiketoiminnan uusiutumista
tai muuta vastaavaa merkittävää muutosta.
Tavanomaista toimintaa/vähäistä kehittämistä ei tueta.

– aineelliset investoinnit, kuten rakennukset, koneet, laitteet ja kalusto (vain uudet hankinnat). Valmiiden rakennusten hankintaa ei kuitenkaan rahoiteta.
– aineettomat investoinnit, kuten teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien tai tietotaidon hankinta.

Milloin kannattaa kysyä rahoitusta?
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.

Tukitasot investoinneissa eri tukialueilla
Tukialue I (Itä- ja Pohjois-Suomi)
Kokkolan ja Kaustisen seutukunnat
Tukialue II
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta ja Konnevesi sekä Salo ja
Somero
Tukialue III (Muu Suomi)
Kaikki muut alueet; mm. koko
Etelä-Pohjanmaa

Suuryritys
Keskisuuri
Pieni

15 %
25 %
35 %

Suuryritys
Keskisuuri
Pieni

10 %
20 %
30 %

Suuryritys
Keskisuuri
Pieni

10 %
20 %

www.ely-keskus.fi

KEHITTÄMISHANKKEET
Kansainvälistyminen
Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen. Rahoitus voi
kohdistua esimerkiksi kv-hankkeiden valmisteluun, kuten
uusilla kohdemarkkinoilla toimimiseen, tai kansainvälistymisstrategian/ suunnitelman hankintaan.
Avustusta voidaan myöntää myös laajempaan kansainvälistymisstrategian mukaiseen kehittämishankkeeseen.
Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin:
– Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö, kuten markkinatutkimukset ja ulkopuolinen konsultointi
– ulkomailla järjestettävän messu- tai näyttelyosaston
vuokraamisesta, pystyttämisestä ja hoitamisesta aiheutuvat menot
– ulkomaille suuntautuvien matkojen menoihin (ml. kotimaan matkaosuudet), esim. markkinatutkimusmatkat
- näyttelyesineiden meno-paluurahti sekä välittömästi kyseiseen tapahtumaan liittyvän esittely- ja markkinointiaineiston tuottaminen.
– palkkamenoihin lukuun ottamatta työnantajamaksuja:
esim. yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen palkattavan uuden henkilön palkkamenot.
Suoraan vientitoimintaan, vientimarkkinointiin, jakeluverkoston perustamiseen tai myyntiin ja niihin välittömästi liittyviin kustannuksiin avustusta ei voida myöntää.

TUEN HAKEMINEN
Kehittämisavustusta ja sen maksatusta haetaan ELYkeskuksen sähköisen asiointipalvelun kautta KATSOtunnisteella: www.ely-keskus.fi >
Asioi verkossa > ELY-keskusten yritystukihakemukset: yritystukien sähköinen asiointi.
Suora linkki Yritystukien sähköinen asiointi
Sähköisen palvelun hakuneuvonta Yritys-Suomi -puhelinpalvelussa 0295 020 500
Hakijan tulee osaltaan varmistaa, että sähköisessä
hakemuksessa on jo hakuvaiheessa liitteenä tarvittavat tarjoukset ja suunnitelmat.

Asiantuntijat ELY- keskuksessa (Seinäjoki)
Yrityksen kehittämisavustus:
www.ely-keskus.fi (elinkeinot/yritysrahoitus/yrityksen kehittamisavustus)
Leena Foudila, asiantuntija, puh. 0295 027 545
Hilkka Huhtamäki, asiantuntija, puh.0295 027 557

Muu kehittäminen
Avustusta voidaan myöntää yrityksen perusliiketoiminnasta poikkeavaan erilliseen merkittävään kehittämishankkeeseen, joka voi koskea:
–
–
–
–

uusien tuotteiden, palvelujen, tuotantoprosessien
ja tuotantomenetelmien kehittämistä,
liiketoimintaosaamisen kehittämistä,
uuden teknologian käyttöönottoa tai
kehittämistoimenpiteiden valmistelua.

Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin:
– ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin,
– tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja
puolivalmisteiden menoihin,
– palkkamenoihin lukuun ottamatta työnantajamaksuja

Yritysten kehittämispalvelut:
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Kari Välimäki, kehityspäällikkö, puh. 0295 027 642
Maaseudun yritystuet:
www.ely-keskus.fi (elinkeinot/yritysrahoitus/maaseudun yritysrahoitus)
Reijo Kivimäki, asiantuntija, puh. 0295 027 570
Juha Koski, asiantuntija, puh. 0295 027 574

Yrityksen kehittämisavustus on osa Team Finland – palvelua. Katso: team.finland.fi.

Avustuksen enimmäismäärä kehittämishankkeissa
on enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 SEINÄJOKI

www.ely-keskus.fi

