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Keski-Suomen
maaseutuohjelman
yritysrahoituksesta

1. Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea.
Tuettavilla yrityksillä tulee olla edellytykset
jatkuvaan kannattavaan toimintaan.
2. Valinnassa huomioidaan yritysten
kilpailuedellytykset rahoitettavalla toimialalla
ja alueella. Tukea myönnetään ensisijaisesti
päätoimiseen ja ammattimaiseen
yritystoimintaan, joka antaa toimeentulon joko
yrittäjälle tai ainakin yhdelle työntekijälle.
3. Maaseutuohjelmasta rahoitettavien hankkeiden
tulee olla merkittäviä sekä yrityksen että
sijaintipaikan kannalta. Yrityksen tulee luoda
uusia palveluja tai pysyviä työmahdollisuuksia
alueelle, kasvattaa yrityksen liikevaihtoa,
tehostaa yrityksen tuotantoa tai parantaa
yrityksen teknologian tasoa.
4. Merkitystä on myös yrittäjän ammattitaidolla,
yritystoiminnan kannattavuudella ja alan
kilpailutilanteella.
5. Keski-Suomi on lähes kokonaan
rahoituskelpoista aluetta, ulkopuolelle on
rajattu ainoastaan Jyväskylän kaupunkialue
(Jyväskylän ydinkeskusta, Keljonkangas,
Vaajakoski, Seppälä–Seppälänkangas ja
Palokka). Maataloustuotteiden jalostusta
ja -kauppaa voi kuitenkin tukea myös
kaupunkialueella.

6. Yritys voi hakea rahoitusta yritystoiminnan
aloittamiseen, liiketoiminnan uudistamiseen ja
kasvattamiseen, investointeihin tai investoinnin
suunnitteluun.
7. Perustamistukea voi saada asiantuntija- ja
neuvontapalveluihin sekä liiketoiminnan
merkittävään uudistamiseen esimerkiksi
siirryttäessä uudelle toimialalle. Kokeilurahaa
voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelmaan
perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden
suunnitteluun, testaamiseen ja kehittämiseen.
8. Investointituet kohdennetaan kasvaviin
ja kehittyviin yrityksiin sekä toimintojaan
maatalouden ulkopuolelle monipuolistaville
maatiloille.
9. Investoinnin kannattavuutta voi suunnitella
etukäteen teettämällä investoinnin
toteutettavuustutkimuksen.
10. Yrittäjät voivat parantaa
liiketoimintaedellytyksiään myös yhdessä
kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Yritysten
yhteistyöhankkeissa voi esimerkiksi kehittää
uusia tuotteita, muodostaa tuotanto- ja
toimitusketjuja, tehdä kokeiluja tai edistää
yhteistä markkinointia.

Keski-Suomen ELY–keskuksessa maaseuturahoituksen
hakemisessa neuvovat:
•
•
•
•
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p. 0295 024 567 yrityskohtaiset tuet
p. 0295 024 585 yrityskohtaiset tuet
p. 0295 024 563 yritysten yhteistyöhankkeet
p. 0295 024 549 yritysten yhteistyöhankkeet

Paikallisissa Leader-ryhmissä opastetaan rahoituksen
hakemisessa www.keskisuomenmaaseutu.fi

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia
palveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,
uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.
Yritysten kehittämispalvelut koostuvat kartoituksesta,
nykytila-analyysista sekä konsultointi- ja koulutuspalveluista.
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
– Varmista nopeasti omien suunnitelmiesi toteuttamiskelpoisuus!

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Toimialakohtaiset rajaukset
ja muut rahoitukseen liittyvät rajaukset
Asiantuntijapalveluyritykset (esim. liikkeenjohto, markkinointi)
•

hankkeilla tulee olla merkittävä toimialan tavanomaisia palvelumalleja uudistava vaikutus tai kansainvälistymiseen tähtäävä tavoite

Matkailuyritykset
•
•
•
•

tavoitteena palvelutuotannon monipuolistaminen, laadun parantaminen ja käyttöasteen nostaminen
riittävä yrityskoko ja ammattimainen toiminta
kilpailutilanne
loma-asuntojen vuokrauksen osalta tarkastellaan toiminnan laajuutta, käyttöastetta ja liitännäistuotteita

Hevosyrittäjyys
•
•
•

toimivien tallien kehittäminen
uusien osalta vaikuttaa kilpailutilanne, kannattavuus ja ammattitaito
tallien osalta edellytetään vähintään kymmentä hevospaikkaa

Urakointipalvelut
•

hankkeilla tulee monipuolistaa alueen palvelutuotantoa ja luoda uusia ansaintamahdollisuuksia

Maatalouskoneurakointi
•
•

urakointia harjoittava yritys ei itse harjoita maataloutta, vaan myy palveluita omana toimintana
alueen viljelijöille
hankittavat koneet tai laitteet ovat uusia

Hyvinvointi-, hoiva- ja kotipalvelut
•
•

investoinneissa vain alan merkittävät erityiskone- ja laiteinvestoinnit
kiinteistöjen hankkimista, rakentamista ja kunnostamista ei pääsääntöisesti tueta

Huoltamot ja liikenneasemat
•

rajattu kilpailun vuoksi pois

Kyläkaupat
•

investointeihin on mahdollista saada tukea, mikäli kyseessä on alueen ainoa palvelupiste tai mikäli
kyseessä on monipalvelupiste

Kustannukset, joihin rahaa ei myönnetä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

käytetyt koneet ja laitteet
yrityksen tavanomaiset korjausinvestoinnit
yrityksen omaan käyttöön tulevat varasto- ja korjaustilat
autot, traktorit, metsätraktorit, monitoimikoneet, vetokoneet
energiaturpeen tuotantoon liittyvät hankkeet
rakennusurakointi ja siinä käytettävät koneet ja laitteet
toisen yrityksen liiketoiminnan, osakkeiden tai osuuksien hankinta tai muu omistajanvaihdoksen
rahoittaminen
hoivapalvelut, joissa ulkoistetaan kunnan palvelutuotantoa
kiinteistön ja maapohjan hankinta
tukku- ja vähittäiskauppaan liittyvät hankkeet
liiketoiminnan kannalta epäolennainen kalusto, arvoltaan vähäiset pienhankinnat
viranomaishyväksyntään liittyvät maksut
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