Yritysrahoitus 2014 -2020
Maaseutuohjelman yritysrahoituskatsaus
K-S ELY-keskus 19.01.2016
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Hakemustilanne ELY-keskus
Jyväskylän seutukunta
• Hankasalmi
• Jyväskylä
• Laukaa
• Muurame
• Petäjävesi
• Toivakka
• Uurainen
Joutsan seutukunta
• Joutsa
• Luhanka

yht.

7
1
3
1
1

1
yht.

Keuruun seutukunta
• Keuruu
• Multia

yht. 1
1

Jämsän seutukunta
• Jämsä
• Kuhmoinen

yht. 3
3
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Jatkuu kpl ELY
Äänekosken seutukunta
• Konnevesi
• Äänekoski

yht. 6
3
3

Saarijärvi-Viitasaari seutukunta
• Kannonkoski
• Karstula
• Kinnula
• Kivijärvi
• Kyyjärvi
• Pihtipudas
• Saarijärvi
• Viitasaari

yht. 16
1
1
1
1
6
3
3

Vireillä olevat ELY-keskus yht. 34 kpl, haettu tuki n 1,6 milj. euroa (valmistelussa n 15 hakem.)
Vireillä Leader- ryhmissä (joista osa Elyssä) yht. 31 kpl, haettu tuki n 320 000 euroa
Vireillä olevia koko maa yht. 1088
Hakemuksia saisi/pitäisi olla enemmänkin vireillä. Mitä tilanteelle voitaisiin tehdä?
(samansuuntaista viestiä muistakin ELY-keskuksista)
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Tukimuodot
Yrityksen investointituki
•
•
•

Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen, korjaaminen tai
hankkiminen
Uusien koneiden ja laitteiden hankkiminen.
Aineettomat investoinnit kuten; tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen, patenttien,
käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen.

Investoinnin toteutettavuustutkimus
•

Tukea voidaan myöntää toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää
edellytyksiä toteuttaa yrityksen aineellinen investointi. Toteutettavuustutkimuksella voidaan
selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä mukaan lukien
rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu. Tuen myöntäminen
toteutettavuustutkimukseen ei edellytä investoinnin toteuttamista.

Yrityksen perustamistuki ja kokeilut (kohdentuu ensisijaisesti aloittaviin yrityksiin)
•
•

palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö, tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden
vuokraus, muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet.
Esim; liiketoimintavalmennus, tuotekehitys, markkinointisuunnitelma, laatujärjestelmä,
vientiselvitys, kokeilut ja pilotoinnit
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Tuen hakeminen, hakemuksen vireille tulo ja päätöksenteko,
”kipupisteitä”
•
•
•
•
•

Hyrrä- järjestelmä.
Muita ongelmia hakemusvalmistelussa? (katso- tunniste tms.)
Tukea haetaan sähköisesti, mutta paperihakemus liitteineen käy, jos esim. yhteydet eivät
toimi
Sama juttu hakemuksen täydentämisessä
Tukihakemus hyväksytysti vireille ennen toimenpiteen aloittamista
Hakemus ei tule vireille ennen kuin hakemuksessa on seuraavat tiedot ja asiakirjat:
- tuen hakija, hakemuksen kohteena oleva toimenpide, toimenpiteen kustannukset sekä
niiden määrä ja rahoitus ja haetun tuen määrä
- liiketoimintasuunnitelma sis. laskelmat
- tuloslaskelma- ja tasetiedot 2 ed. tilikautta (toimiva yritys)
- investoinnin osalta investointisuunnitelma sis. kustannusarvion
- perustamistukea haettaessa toimenpidesuunnitelmaan eritellään liiketoimintasuunnitelmasta suunnitellut toimenpiteet, jotka esitetään toteutettavaksi perustamistuella
sekä tavoiteaikataulu toimenpiteiden toteuttamiselle.
- toimivaltainen ELY- keskus tai toimintaryhmä vahvistaa vireille tulon
- jos vähänkään epäselvyyttä/varmuutta niin varmistakaa, onko hakemus tullut perille tms.
Puutteellisen hakemuksen ELY-keskus palauttaa tuen hakijalle vireille ottamatta
täydennettäväksi
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Valintajaksot, valintamenettely ja päätösten teko

Vireille otetut tukiehdot täyttävät hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain
valintaperusteiden mukaisessa järjestyksessä (pisteytys)
• Jaksot v. 2016; 29.02.- 30.04.- 30.06.- 31.08.- 31.10.- ja 31.12.
• Valintaperusteita sekä hakemusten pisteytystä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla
ELY-keskusalueilla
• Tuen hakijaa ja tukihakemusta koskevat tukikelpoisuusehdot täytyttävä, jotta
tukihakemus etenee valintamenettelyyn
• Leader- ryhmillä ei valintajaksoja (omat valintaperusteet)
• Paperipäätöstenteko on alkanut ja Mavi on lähettänyt ELY- keskuksille materiaalit
yritystukien päätöksenteon käynnistämistä varten v. 2016 osalta, ”eurot vain vielä
puuttuvat”
• Maksatusten alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin
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Muita huomioitavia asioita
Pääsääntöisesti tukea hakevalla yrityksellä tulee olla y-tunnus.
Jos haetaan perustamistukea taikka yrityksen alkuinvestointeja koskevaa
investointitukea tai tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen, voidaan
hakemus saattaa vireille ennen kuin yrityksellä on y-tunnus.
Kuitenkin näissä tapauksissa tuki voidaan myöntää vasta kun yritys on
perustettu. Mitään kustannuksia ei myöskään saa syntyä ennen yrityksen
perustamista, koska kaikki mahdollisia tukikelpoisia kustannuksia koskevat
menotositteet on oltava yrityksen nimellä.
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Muun julkisen rahoituksen yhteensovittaminen hankkeen kokonaisrahoituksen
suunnittelussa. Koskee Finnveran tuotteita sekä mahd. kuntien
elinkeinorahoitusta
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Kustannusten kohtuullisuus
• Kone- ja laitehankinnoissa ja vastaavissa, jossa viitekustannuksia ei
voida käyttää, on toimitettava yli 2500 euron hankinnoista selvitys
niiden hinta-tasosta. Se voi olla selvitys tavanomaisesta hintatasosta,
riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella tuen
myöntäjä voi arvioida kustannusten kohtuullisuutta.
• ”Koneiden ja kaluston hankintakustannukset ovat tukikelpoisia
vain silloin, kun kustannukset on arvioitu kohtuullisiksi”
• Koneiden ja laitteiden hankintaan rinnastetaan kaikki irtain
käyttöomaisuus, esimerkiksi kalusteet jne.
• Investointitukea voidaan myöntää vain sellaisen käyttöomaisuuden
hankintaan, josta tuen saaja on oikeutettu tekemään poistoja, sis.
aineettomat investoinnit
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Uutta, osamaksukaupan tukikelpoisuus
Osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno katsotaan myös
rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos:
• 1) tuen saajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun
lakiin ja solmittuun rahoitussopimukseen perustuva velvollisuus maksaa
jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle;
• 2) rahoitusyhtiö on maksanut tuen saajan puolesta rahoitusvelan
myyjälle;
• 3) omaisuus on toimitettu tuen saajalle;
• 4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat oikeudet siirtyvät tuen
saajalle siten, että tuen saaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta
poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron, jos tuen saaja on
arvonlisäverovelvollinen.
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Muistilista yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle hakemuksen
laadintaan
• Katso- tunnisteen hakeminen (ellei jo ole)
• Liiketoimintasuunnitelman laatiminen tai sen päivittäminen sis.
laskelmat > kaikki tukimuodot
- lts:n laajuus suhteutettuna hankkeen sisältöön
• Toimenpide/hankesuunnitelma (lyhyehkö kuvaus)
• Investointisuunnitelma, myös kalustoluettelo
• Rakennussuunnitelmat, kustannusarvio > rakentamisen
viitekustannus > neuvoja. Raimo Toivolalta
• Hintatason selvitys yli 2 500 euron hankinnoista eli tarjous/tarjoukset
> koneet, ja kalusto sekä aineettomat investoinnit
• Rahoitussuunnitelma
• Luvat > myöntöpäätös edellyttää myönnetyn luvan
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Lisätietoja
Panu Kässi
panu.kassi@ely-keskus.fi
0295 024 567
Raimo Toivola (rakentaminen)
raimo.toivola@ely-keskus.fi
0295 024 608
Risto Piesala
risto.piesala@ely-keskus.fi
0295 024 585
Ulla Mehto-Hämäläinen
ulla.mehto-hamalainen@ely-keskus.fi
0295 024 577
www.maaseutu.fi
www.mavi.fi
www.ely-keskus.fi
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