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Yritystukihankkeiden tilannekatsaus
• ELY-keskukseen saapunut noin 30 yritystukihankemusta
ja Pohjois-Pohjanmaan Leader -ryhmiin noin 70 kpl
• Rahoitusta hakemuksissa haettu yhteensä 2,5 milj.
euroa
• Koko maassa yritystukihakemuksia saapunut yhteensä
noin 650 kpl, joissa rahoitusta haettu yhteensä 42 milj.
• Yritystuki- ja kehittämishanke hakemuksista 89%
saapunut sähköisesti
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Kehittämishankkeiden tilannekatsaus
• Jatkuva haku käynnissä, päätöksenteko alkaa
aikaisintaan marraskuussa
• Kehittämishankkeiden toinen valintajakso päättyi
elokuun loppuun
• Kehittämishankkeita saapui suoraan PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen käsiteltäväksi 22 kpl ja
muihin ELY-keskuksiin meidän alueella toteutettavia
ylimaakunnallisia yht. 18 kpl (ensimmäisessä haussa
hakemuksia saapui 3 kpl)
• Yhteensä 40 hanketta, joissa rahoitusta haettiin
yhteensä 10,4 miljoonaa (ensimmäisessä haussa
rahoitusta haettiin 1,3milj euron edestä)
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• Hakemuksissa paljon tiedonvälityshankkeita
• Elinkeinojen kehittämishankkeiden uudet
toimintamuodot ovat hakijoille vielä haasteellisia,
tarvitaan laajempaa yhteistyötä ja yritysten mukana oloa
- yksityistä rahoitusta kehittämishankkeisiin tarvitaan
hankemuodosta riippuen 20%, 25% tai 40%

• Hankkeet pisteytetään toimenpiteittäin ja samasta
toimenpiteestä haetut hankkeet kilpailevat toistensa
kanssa.
• Maaseutujaostossa tehty toimenpiteittäinen rahojen jako
antaa suuntaa minkä tyyppisiä hankkeita rahoitetaan
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Päivitetty vuoden 2014-2015 rahoituksen (16
milj.) jakaminen toimenpiteittäin (päätetty 17.9.jaostossa)
Toimenpide

Kehittämis
-hankkeet

Yhteistyö

4 milj.

1milj

Maaseudun palvelujen ja kylien
kehittäminen ja infra

6 milj.

1milj

Koulutus ja tiedonvälitys

2 milj.

0,5milj

Yritysten kehittämien
Yhteensä
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yritystuet

Lokakuun
haku

4 milj.
12 milj.

4 milj.

2,5milj

Kehittämishankkeiden rahoitus
Elinkeinojen kehittäminen, toimenpide 16
Maaseudun palveluiden kehittäminen, toimenpide 7.4
Koulutus ja tiedonvälitys, toimenpide 1
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Lokakuun valintajaksoon kehittämishankkeille
varatun rahoituksen jakautuminen
Toimenpide

Lokakuun
haku

16 Yhteistyö

1milj

7 Maaseudun palvelujen ja
kylien kehittäminen ja infra

1milj

1 Koulutus ja tiedonvälitys

0,5milj

Yhteensä

2,5milj
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YHTEISTYÖTOIMENPIDE (tp 16)

Yritysryhmä
- 3 – 9 mikroyritystä
- tuki jyvitetään de minimis-tueksi
- vapaasti yrityskohtaista kehittämistä
- tukitaso 75 %

- kehitetään uusia tai parannettuja
tuotteita tai palveluita
- pilotoidaan
- tukitaso 60 %
yrityksiä mukana
- tietoa pienille yrityksille uusien
tuotteiden, prosessien tai palveluiden
kehittämiseksi
- tukitaso 80 %
yrityksiä mukana
-aktivointihankkeet,
- koordinointihankkeet; valtakunnalliset, alueiden väliset, alueelliset
- kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita
- tukitaso 100 %
RTM 03/2015

Elinkeinojen kehittämistä yhteistyöllä,
tp 16
Yhteistyötoimenpiteessä vaaditaan vähintään kaksi osapuolta
• Kun hakija ilmoittaa yhteistyöorganisaation, yhteistyö
osoitettava tuen siirrolla, yhteistyösopimuksella,
pöytäkirjaotteilla à vastuut määritelty sopimuksin!
• Yhteistyö on konkretisoitava hankesuunnitelmassa
• Kun yrityksiä konkreettisesti mukana (80%, 60% -tuen
hankkeissa) yritykset maksavat yksityisrahoitusta
• Yritysryhmähankkeissa yrityksille valmis sitoutumislomake,
Yritystietolomake

Aktivointi- ja koordinointihankkeet, tp 16
Tukitaso 100 % (muu julkinen raha mukaan lukien):
• Koordinointi- ja aktivointityyppisessä yhteistyöhankkeessa
kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia
markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia.
• Koordinointi- ja aktivointityyppistä hanketta voi käyttää
erityisesti yritysryhmähankkeiden, teollisen tutkimuksen
hankkeiden valmisteluun
• Yrityksen kehittämistarpeen arvioinnin laajuus voi näissä
hankkeissa olla enintään noin yhden neuvontapäivän
mittainen. Ei katsota valtiontueksi, ei yrityskohtaisia
toimenpiteitä
• Hankkeen tulokset jaettava / levitettävä / oltava kaikkien
yleisesti hyödynnettävissä

Tiedonhankintahanke (teollinen tutkimus), tp 16
Tukitaso 80 % (muu julkinen raha mukaan lukien):
• hankkia ja tuottaa pienille yrityksille uutta tietoa ja taitoa
uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden
kehittämiseen tai olemassa olevien tuotteiden,
prosessien tai palveluiden huomattavaksi
parantamiseksi,
• tulokset julkisia
• Hankkeen lopputulos ei voi olla valmis tuote tai palvelu
à Soveltavaa tutkimusta yritysten tarpeisiin
à Yrityksiä mukana, yksityistä rahoitusta kohderyhmän
yrityksiltä, alan veturiyrityksiltä, sponsoreilta, muilta
yksityisiltä toimijoilta

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien
kehittämishanke, tp 16
Tukitaso 60 % (muu julkinen raha mukaan lukien):
• kehittää uusia tai parantaa olemassa olevia
tuotteita, palveluita tai prosesseja sekä testata ja
pilotoida niitä.
- Pilotoinnilla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai menetelmän
testausta pienessä mittakaavassa, jotta voidaan arvioida sen
mahdollisuuksia menestyä täydessä mittakaavassa tai
varsinaisilla markkinoilla.

• Hankkeella voidaan kehittää lyhyitä toimitusketjuja
ja paikallisia markkinoita sekä toteuttaa
menekinedistämistoimia elintarvikkeiden paikallisille
markkinoille.

• Tässä ollaan tekemisissä jo tuotteiden kanssa
Tulokset oltava julkisessa levityksessä

Yhteistyötoimenpide 16 alatoimenpiteet
16.0 Muut
biotalouden innovaatioyhteistyö, toimenpiteet kohdistuvat koko
tuotantoketjun kehittämiseen

16.1 Maaseudun innovaatioryhmien perustaminen ja
toiminta
16.2 Pilotointi ja uudet tuotteet, menetelmät
maataloudessa, metsätaloudessa ja elintarvikealalla
Uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden
kehittäminen

16.3 Mikroyritysten yhteistyö
Maaseudun pienten yritysten yhteistyön lisääminen, uusien
toimintamallien kehittämiseksi, erityisesti matkailualalla

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut
Esim. elintarvikkeiden toimijaketjun toimijoiden toimintamallin ja yhteistyön
kehittäminen, lyhyiden toimitusketjujen kehittäminen, paikallisten
markkinoiden kehittäminen, menekin edistäminen

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat
menetelmät
hajautetun energiatuotannon toimintamallien kehittäminen,
resurssitehokkuuden kehittäminen

16.6 Yhteistyö biomassan tuotannossa ja jakeluketjuissa
Yhteistyö elintarvikkeiden tuotannossa, energiatuotannossa sekä
teollisuuden biomassan tarjoamisessa, yhteistyö toimitusketjun
toimijoiden välillä, logististen rajapintojen kehittäminen

16.9 Maataloustoiminnan monipuolistaminen
Hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalveluiden, kehittäminen,
tuotteistaminen ja markkinointi. Erityisesti luonnon terveyttä edistävät
ja hyvinvointia lisäävät hoito- ja elämyspalvelut. Green Care –
toiminnan kehittäminen erityisesti maatiloille

Toimenpide 1: Koulutus ja tiedotus
1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen
- Tavoite lisätä yrittäjien ammatillista osaamista
- Mittarina koulutukseen osallistujien määrä

Laajat mahdollisuudet kouluttaa maaseudun yrityksiä
• esim. johtaminen, liiketoimintaosaaminen,
tuotantotehokkuus, eläinten hyvinvointi,
laatujärjestelmät, lähi- ja luomuruoan käytön
edistäminen, markkinointi, työhyvinvointi, uusiutuvaan
energiaan liittyvät hankkeet, palvelujen parantaminen
jne.
• Voidaan huomioida koko tuotantoketju
• Toteutetaan kehittämishankkeina

Koulutus suunnattu:

%

Yleinen koulutus, ei kohdistu
tietylle toimialalle tai toimija
joukolle

90

Muu julkinen rahoitus mukaan
lukien, ei valtion tukea, yksityinen
10 %

Maatalouden alkutuottajille,
maataloustuottajien
jatkojalostajille, kaupan alalla
toimiville pienille ja keskisuurille
yrityksille

90

Muu julkinen rahoitus mukaan
lukien, 10 % yksityistä rahaa
Maa-, metsä, maaseudun
ryhmäpoikkeusasetus 21 art.

Metsätalousala

90

Muu julkinen rahoitus mukaan
lukien, 10 % yksityistä rahaa
Maa-, metsä, maaseudun
ryhmäpoikkeusasetus 38 art.

Muut mikro- ja pienyritykset

70

Muu julkinen rahoitus mukaan
lukien, 10 % yksityistä rahaa
Maa-, metsä, maaseudun
ryhmäpoikkeusasetus 47 art.

Rajattu joukko muita kuin maa- ja
metsätalousyrityksiä, yritysryhmät

75

De minimis tukea, 25% yksityistä
rahaa

Toimenpide 1: Koulutus ja tiedotus
1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet
- Mittarina mm. tilaisuuksien / julkaisujen määrä

Koulutusta yleisempää tiedotusta kaikille esim. uudet
tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmät,
energiatehokkuus, ympäristön hoito, lähi- ja luomuruoka,
uusiutuva energia jne.
• Toteutetaan kehittämishankkeena
• Esittelytoimessa voidaan hyväksyä kohtuulliset
investointikustannukset

Tiedotus:

%

Yleinen tiedonvälitys

100

Muu julkinen rahoitus mukaan
lukien, ei valtion tukea

Esittelytoimiin liittyvä investointi

60

60% hyväksyttävistä
kustannuksista,

Toimenpide 7: Maaseudun palvelujen ja kylien
kehittäminen
7.4 Maaseudun palvelut
• Palvelujen kehittäminen ja niihin liittyvä infrastruktuuri
• Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, liikkuvat palvelut
• Toimenpiteessä ei tueta kuntien ja valtion vastuulla
olevien lakisääteisten peruspalvelujen tuottamista, mutta
hankkeilla voidaan suunnitella uusia toimintamalleja, joilla
palveluiden saatavuutta voitaisiin parantaa

1. Kehittämishanke

•
•
•
•
•

Yleishyödyllinen kehittämishanke 100%
Tiedonhankintahankkeet 80 %
Tuotekehityshankkeet 60 %
Yritysryhmähankkeet, de minimis 75%
Klustereiden perustaminen 100 000 euroa kolmen vuoden aikana

- Koulutushanke
- Tiedotushanke

•
•
•
•
•
•

Yleishyödyllinen koulutushanke 90 %
Maa-, metsätalous, maataloustuotteiden jatkojalostajat, kaupan ala 90 %
Muut yrittäjät, rajattu joukko, tietty toimiala 70 %
Rajattu joukko yrityksiä, tietty toimiala, de minimis 75%
Tiedotushanke 100 %
Esittelytoimeen liittyvä investointi 60 %

•
•
•
•

Yleishyödyllinen investointi 75 %
Yleishyödyllinen investointi, hakija julk.oik.yht. 100 %
Vesihuolto 50 %
Kyläverkot 70 %

2. Investointi

Julkinen rahoitus
• Julkinen rahoitus koostuu ELY-keskuksen rahasta ja
muusta julkisesta rahasta
• Alueellisessa suunnitelmassa muun julkisen rahoituksen
määräksi on määritetty 4%
• Kehittämishankkeilla joihin haetaan 100 % julkista
rahoitusta tulee hakijoiden pääsääntöisesti osoittaa 4 %
muuta julkista rahoitusta
• Tiedonvälityshankkeilla muu julkinen rahoitus ei ole
välttämätöntä
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Tapahtuu lähiaikoina
• Keskustelutilaisuus maaseudun palvelujen
kehittämisestä kumppanuuspäivän yhteydessä 14.10.
• Kehittämishankkeiden ja yritystukien seuraava
valintajakso päättyy lokakuun loppuun
• Maaseutufoorumi 29.10.
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Lisätietoa maaseutu.fi sivuilta
• Koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteet
• Palvelujen ja kylien kehittämistoimenpiteet
• Yhteistyötoimenpiteet
• EIP-hankkeet ja innovaatioryhmien toimenpide
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Kiitos
• Kehittämishankkeisiin liittyvät kysymykset ja
hankeideapalaveripyynnöt voi lähettää osoitteeseen
maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
• Jos et jo ole ja haluat mukaan ELY-keskuksen
maaseuturahaston hankepostituslistalle, lähetä
sähköpostia
maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
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