Mångsidigare och starkare
företagsamhet med hjälp av
företagsstöd för landsbygden
Företag som kan få stöd

Till dig som är eller vill bli
landsbygdsföretagare

• ska ligga på landsbygden. Du kan kontrollera

Undersök de möjligheter som företagsstöden för
landsbygden erbjuder! Företagsstöden för landsbygden ger både nya företag och sådana verksamma företag som vill bredda sin verksamhet chanser
att utvecklas. Du behöver inte bedriva jordbruk vid
sidan av företagsverksamheten.
Både grundande av företag och investeringar stöds för att ny företagsverksamhet och nya
arbetstillfällen ska åstadkommas på landsbygden.
NTM-centralerna och Leadergrupperna ger råd om
stödansökan.

•

Stöd kan sökas av
• personer som är åtminstone 18 år
• fysiska personer, aktiebolag, öppna bolag, kom-

•

manditbolag och andelslag*

• små och medelstora företag
• gårdar.

* Bestämmanderätten i bolag eller andelslag som beviljas stöd ska innehas av personer som har fyllt 18 år.
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Programmet för
utveckling av
landsbygden i
Fastlandsfinland
2014–2020
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områdesklassificeringen på adressen
www.ymparisto.fi/sv-FI/Livsmiljon_och_planlaggning/Samhallsstrukturen/Information_om_
samhallsstrukturen/Klassificering_av_stads_
och_landsbygdsomraden På webbplatsen www.
landsbygd.fi hittar du information om avgränsningarna av det område där företagsstöd kan
beviljas.
ska stå på en så stadig grund att de har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. Åtminstone en person (en företagare eller
arbetstagare) ska få sin huvudsakliga försörjning
via företaget. När annan företagsverksamhet
bedrivs i anslutning till en gård räcker det att
företagsverksamheten tillsammans med den
verksamhet som bedrivs på gården ger en person
dennes försörjning.
ska ha personal med tillräcklig yrkeskunskap.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Det här
är särskilt viktigt när företaget är verksamt på en
lokal marknad.
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info

Nyetableringsstöd

Investeringsstöd

Om du är i färd med att starta ett företag och
har en färdig affärsplan så kan du ansöka om
nyetableringsstöd för företag.

Du kan ansöka om investeringsstöd för att
• skaffa nya maskiner och andra anläggningstillgångar
• förvärva och uppföra byggnader
• göra immateriella investeringar, t.ex. anskaffa
datorprogram eller förvärva patent och tillverkningsrättigheter.

Tack vare nyetableringsstödet kan du göra
allvar av dina funderingar på att grunda
ett företag. Du kan använda stödet till att
exempelvis
• köpa rådgivning om affärsverksamhet
• genomföra ett produktutvecklingsprojekt
• företa en pilotstudie som gäller produktionen
• göra upp en marknadsföringsplan
• testa marknadsföringen
• utreda möjligheterna till internationalisering.
Också verksamma företag kan få nyetableringsstöd,
om de börjar bedriva helt ny företagsverksamhet.
Det viktigaste är att den blivande företagaren
gör upp en genomförbar affärsplan innan stödet
söks. Som underlag kan du använda affärsplansmallar i allmänt bruk, exempelvis en mall som
du laddar ned i webbtjänsten FöretagsFinland.
Samma webbtjänst innehåller dessutom rikligt
med fakta som är bra att känna till när man vill
grunda ett nytt företag: www.yrityssuomi.fi/sv/
Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd. Stödet betalas i två eller tre poster. När det
gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd.
Nyetableringsstödet är till hjälp när du inleder
företagsverksamhet. Det sporrar nya företagare
när företaget tar sina första steg.

Genomförbarhetsstudie i samband
med investering
Innan du genomför en investering kan du ansöka
om stöd för att dels utreda förutsättningarna för
att genomföra investeringen, dels planera investeringen. Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjänster. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs.
Resultatet av studien kan ju vara att det inte är
vettigt att göra investeringen.
Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du
till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare
att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer
ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots
att stöd inte kan beviljas för sådana.
Företag som förädlar jordbruksprodukter kan
få 40 % av de godtagbara kostnaderna i stöd för
genomförbarhetsstudier. Andra företag kan få 50
% av de godtagbara kostnaderna i de minimis-stöd
för ändamålet.

Stödnivåer i samband med investeringsstöd

En definition av storleksklasserna för
företag hittar du på broschyrens sista sida.

Annan företagsverksamhet på gårdar
samt mikroföretag (%)

Små
företag
(%)

Små
företag*
(%)

Mikroföretag**
(%)

Små
företag
** (%)

Medelstora
företag
** (%)

Stödområde I

35

35

20

35

30

25

Stödområde II

20

20

20

35

30

20

Stödområde III

20

20

20

35

30

20

Öar utan fast
vägförbindelse

35

Nationellt
stödområde

Gemensamma företag
som två eller flera
mikroföretag grundat

40

* produktion och/eller distribution av förnybar energi, nya anläggningar i vissa fall 30 %
** förädling av jordbruksprodukter (också den produkt som erhålls vid förädlingen är en jordbruksprodukt)

Stödområden 2014–2020

Stödområde 1
Stödområde 2
Stödområde 3

Kommunsammanslagningarna 1.1.2015 och deras inverkan på
indelningen i ekonomiska regioner har inte beaktats i kartan.

Stödbeloppet
Du kan få högst 35 000 euro i nyetableringsstöd.
Stödet betalas i 2–3 poster.
Investeringsstödet kan utgöra 20–40 % av kostnaderna. Företagets läge, storlek och bransch inverkar på stödbeloppet. Du behöver alltid också egna
pengar för att genomföra åtgärderna. I stöd för att
utreda förutsättningarna för en investering kan du
få 40–50 % av kostnaderna.

Storleksklasser för företag
Mikroföretag: färre än 10 anställda, och omsättningen eller balansomslutningen under 2 miljoner
euro
Små företag: färre än 50 anställda, och omsättningen eller balansomslutningen under 10 miljoner euro
Medelstora företag: 50–249 anställda, och omsättningen under 50 miljoner euro eller balansomslutningen under 43 miljoner euro
SMF-företag (= små och medelstora företag): färre
än 250 anställda
Stora företag: åtminstone 250 anställda eller
omsättningen över 50 miljoner euro eller balansomslutningen över 43 miljoner euro

Ansökan
om stöd
mavi.fi/hyrra
Stödansökan fyller du behändigt i på nätet.
Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om
stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.
Inga speciella färdigheter krävs för att använda Hyrrä. Det är lätt att fylla i e-ansökan,
eftersom systemet vägleder dig steg för steg.
Hyrrä betjänar dig dygnet runt på din egen
hemdator.

Ta kontakt
NTM-centralerna och Leadergrupperna berättar mer om villkoren för och ansökan om
företagsstöd.
www.ntm-centralen.fi
www.leadersuomi.fi

Ytterligare upplysningar på nätet
mavi.fi/foretagsstod
Landsbygd.fi
www.yrityssuomi.fi/sv/

