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YRITYSTEN KEHITTÄMINEN
-investointituet
- toteutettavuustutkimukset
- perustamistuki

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
- yritystoiminnan toimintaedellytykset
- yritystoiminnan aktivointi
- yritysryhmien kehittämishankkeet
YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMINEN
- kylähankkeet
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Elinkeinojen kehittäminen / hanketuet
• Tuki ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista
koskeville toimille (M01) = KOULUTUSHANKE
• Tuki esittelytoimintaan ja tiedotustoimiin (M01) =
TIEDONVÄLITYSHANKE
• Yhteistyö (M16) = YHTEISTYÖHANKE
• Investoinnit pienimuotoiseen matkailuinfrastruktuuriin (M07.5) = YLEISHYÖDYLLINEN
INVESTOINTIHANKE
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Koulutushankkeet
ELY-keskusten kautta rahoitettavat:
•

Yritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, ympäristöön,
vesienhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyvää osaamista ja
omaehtoista ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä sekä
tietopohjan vahvistamista.

•

Tieteellisen tiedon, innovaatioiden ja muun osaamisen saattamista
viljelijöiden, metsänomistajien, elintarvikealalla toimivien henkilöiden
ja maaseudun pk-yritysten käyttöön.

→ Innovatiivisen yritystoiminnan kehittyminen
→ Kilpailukyvyn ja resurssitehokkuuden parantaminen
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Tuki ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista
koskeville toimille
•

Koulutushanke on tarjottava ryhmälle (vrt. neuvontatoimenpide)
- Toteutetaan perinteisten koulutuskurssien lisäksi esim.
esittelytoimintana, verkkokoulutuksena, työpajoina, valmennuksena

•

Enintään puolet koulutuksesta voidaan järjestää vierailuina
tiloilla/yrityksissä

•

Koulutuksen laajuus
- Vähintään 20x45 min oppituntia (tai vastaava määrä)
- Enintään 45 opintopistettä (tai vastaava määrä)
- Koulutuksen kesto voi olla lyhyempi, jos koulutustoimenpide
toteutetaan osana muuta hanketta
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Koulutushankkeeseen myönnettävän tuen
määrä (muu julkinen rahoitus mukaan lukien)
1. Tuki koulutukseen, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai
toimijajoukolle: 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
2. Tuki koulutukseen, joka kohdistuu maatalouden
alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai
kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille
yrityksille: 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
3. Tuki koulutukseen, joka kohdistuu metsätalousalalle: 90 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
4. Tuki koulutukseen, joka kohdistuu muille kuin 2 ja 3 kohdissa
mainituille mikro- ja pienyrityksille: 70 % hyväksyttävistä
kustannuksista.
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Koulutushankkeeseen myönnettävän tuen
määrä (muu julkinen rahoitus mukaan lukien),
jatkoa
5. Jos koulutus kohdistuu rajattuun joukkoon muita yrityksiä
kuin maa- ja metsätalousyrityksiä, tuki voidaan myöntää
yritysryhmälle niin, että tuki kohdennetaan
vähämerkityksisenä tukena osallistujayrityksille. Tuki: 75 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
o Voi sisältää myös yrityskohtaista valmennusta.
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Tiedonvälityshankkeet
• Välitetään tietoa
- uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä
- muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista
menetelmistä
- energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta.

• Voidaan toteuttaa mm. verkkotiedotusta, näyttelyitä,
demonstraatioita, tilaisuuksia, esitteitä ja esittelyitä.
• Tarpeelliset kohtuulliset investoinnit ovat tukikelpoisia.
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Tiedonvälityshankkeeseen myönnettävän tuen
määrä (muu julkinen rahoitus mukaan lukien)
• Tukea voidaan myöntää 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
• Tukea tiedonvälityshankkeiden esittelytoimiin liittyviin investointeihin
voidaan myöntää:
- 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, tai
- jos tuen hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö 100 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
• Julkisoikeudelliselle yhteisölle voidaan myöntää tukea vain, jos
muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on
vähintään 40 prosenttia.
- Komissio lähtee demoinvestointien osalta siitä, että niiden pitäisi
pysyä sellaisessa käytössä, että niitä voidaan hyödyntää
demonstraatioihin jatkossakin. Investointi ei voisi siis siirtyä
kaupalliseen käyttöön hankkeen jälkeen.
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Milloin hanke on koulutus- ja milloin
tiedonvälityshanke?

• Koulutus on lähtökohtaisesti tietylle ryhmälle suunnattua
monimuotokoulutusta ja sen tarkoituksena on
ensisijaisesti ammatillisen osaamisen lisääminen. Sen
voidaan katsoa olevan tietty tavoitteellinen kokonaisuus.
• Tiedonvälityshankkeessa välitetään tietoa laajemmalle
kohderyhmälle, jolloin sen kohteena olevia ei voida
henkilö henkilöltä luetella. Tiedonvälitys on
lähtökohtaisesti yleisempää ja lyhytkestoisempaa kuin
koulutus.
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Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit (tp 7.5)
Matkailu-, virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvä infrastruktuuri,
esim. reitistöt.
- Voi sisältää vain yleishyödyllisiä investointeja.
Tukea voidaan myöntää 75 % tai jos tuen hakijan on
julkisoikeudellinen yhteisö, 100 % hyväksyttävistä kustannuksista
– ehto: muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta
on vähintään 30 %.

Sivu 11

11.6.2015

Yhteistyöhanke
Elinkeinotoimintaa edistävä hanke.
Aina vähintään kaksi osapuolta sitoutuneena hankkeen
toteutukseen.
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.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 100 %
”Valtiontukea sisältämätön yhteistyöhanke”
Hankitaan tietoa tai kehitetään elinkeinotoiminnan yleisiä
edellytyksiä; ei tuota konkreettista hyötyä yrityksille.
Esim.
• Aktivointihankkeet.
• Yritysryhmiä kokoavat hankkeet.
• Koordinointihankkeet.
• Valtakunnalliset hankkeet.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 80 %
”Tiedonhankintahanke” (teollinen tutkimus)
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 %
”Tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämishanke”
(kokeellinen kehittäminen).
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.
Toteuttaja tekee yritysten kanssa sopimukset (kehittäminen,
kustannukset ja yrityksen osuus kustannuksista).
Alkutuotantoyritykset eivät voi olla osallisina yritysryhmähankkeessa, jos toiminta kohdistuu alkutuotantoon.
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Yritysryhmän kehittämishanke
- 3 – 10 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
- koordinointihankkeet
- kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita
- tukitaso
100
%
yrityksiä ei mukana
Sivu 17
11.6.2015

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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Yhteistyö M16 alatoimenpiteet
16.2. Pilottihankkeet ja uudet tuotteet ja menetelmät biotaloudessa.
16.3. Mikroyritysten yhteistyö.
16.4. Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut.
16.5. Energian säästö ja ympäristön tilan parantaminen.
16.6. Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut.
16.7. Hyvinvointimaatilojen kehittäminen.
16.0. Muut yhteistyöhankkeet.
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Jaksotettu päätöksenteko
Valintajaksot 2015
• Yritystuet:
o 11.5 - 31.5., 1.6. - 31.7. ja 1.8. - 31.10.
• Hanketuet:
o 11.5.-31.8. ja 1.9.-31.10.
• Valintajaksot päättää ELY-keskus; ovat pääsääntöisesti
yhteneväiset kaikilla ELY-keskuksilla.
• Alueilla voidaan lisäksi päättää erillisistä teemahauista.
• Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksojen
päätyttyä.
• Vuoden 2016 valintajaksoista tehdään päätös syksyllä.

Sivu 20

11.6.2015

Hankkeiden valintamenettely
• Kun valintajakso päättyy, tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät
hakemukset pisteytetään ja laitetaan paremmuusjärjestykseen,
parhaat hakemukset rahoitetaan.
• Valintajakson jälkeen rahoitukseen valittuja hankkeita voidaan
rahoittajan toimesta työstää; pienentää, poistaa tukikelvottomia
toimenpiteitä, tai muiden hankkeiden kanssa päällekkäistä
tekemistä.
• Vuonna 2015 päätöksentekoon päästään näillä näkymin syyslokakuussa.
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www.ely-keskus.fi/keski-suomi
Elinkeinot -> Maaseutuelinkeinot -> Maaseudun kehittäminen

Varmista, että aluevalinta (vihreä laatikko oikealla ylhäällä)
on Keski-Suomi
Sivuilta löytyy: alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma, ajankohtaista tietoa, hakuohjeita, linkit
valintakriteereihin ym.
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