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1 Inledning
Denna lista innehåller stöd, bl.a. finansiering till företag, som företag på området för
Nylands NTM-central kan ansöka om. Listan är gjord den 7.12.2020 och har blivit
uppdaterad den 16.12.2020 och 8.3.2021.

2 Coronastöd, Nyland
2.1 Coronastöd till landsbygdsnäringar och fiskerihushållning
Egna stödformer öppnades för landsbygdsföretag, företag inom primärproduktion och
fiskerihushållningsföretag den 18.5.2020.
-

Tillfälligt understöd till primärproduktion, ansökningstid 18.5.2020-30.6.2021. Läs
mer: https://www.ely-keskus.fi/alkutuotannon-valiaikainen-tuki
Temporärt understöd till landsbygdsföretag, ansökningstid 18.5.2020-30.6.2021.
Läs mer: https://www.ely-keskus.fi/alkutuotannon-valiaikainen-tuki
Temporärt understöd till fiskerihushållning, Läs mer: https://www.elykeskus.fi/kalatalouden-valiaikainen-tuki

2.2 Kostnadsstöd

Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit pga. coronakrisen, och som därför
har svårt att anpassa sin verksamhet, såsom löne- och övriga kostnader under
stödperioden.
Information om kostnadsstödet finns på den här sidan >.
3 Utvecklingstjänster, Nyland
-

För små och medelstora företag som vill utveckla sin affärsverksamhet, växa,
förnya sig och internationalisera sin verksamhet.
- Hjälp av Finlands ledande experter samt skräddarsydda och kostnadseffektiva
tjänster.
- Tjänsterna inkluderar bl.a. analystjänster, konsultering och utbildning.
Läs mer https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut
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4 Understöd för utvecklande av företag, Nyland
Företag som är verksamma i Nyland kan beviljas understöd för utvecklande av företag.
NTM-centralen i Häme beviljar stödet.
Understöd beviljas för utvecklande av företag till små och medelstora företags
utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra
betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. En särskild tyngdpunkt
är företagens internationalisering.
Understöd för utveckling av företaget kan beviljas:
•
•
•

som normalt understöd för utvecklande av företag även under år 2021
som temporärt statligt stöd till ett belopp av högst 800 000 euro per företag fram till
den 30.6.2021.
till små företag som har befunnit sig i svårigheter före 1.1.2020, kan stödet beviljas
fram till den 30.6.2021.

Läs mer:
•
•

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti
(30.12.2020, på finska)
Temporära ändringar i understödet för utvecklande av företag (15.10.2020)

4.1 Stödmottagare
▪
▪

Små och medelstora företag
INTE till följande: fiskunderhållning, lands- eller skogsbruk, och inte heller till
förädling eller försäljning av landsbruksprodukter.
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4.2 Stödobjekt
▪

kan beviljas för materiella och immateriella investeringar samt för
utvecklingsåtgärder (L 9/2014 7 §), (L9/2014 4 §), (L 9/2014 4 §)
▪ materiella investeringar avser anskaffning av (mark), byggnader, maskiner,
anordningar och inventarier samt långvarig hyrning av maskiner och
anordningar,
▪ immateriella investeringar avser förvärv av patenträttigheter, licenser, knowhow och icke-patentskyddad teknisk kunskap som hänför sig till överföring av
teknik, (L9/2014 4 §)
▪ Med utvecklingsåtgärder avses utvecklande av företagens affärskompetens,
internationalisering, produkter, tjänster och tillverkningsmetoder, beredning
av projekt samt annat med detta jämförbart betydelsefullt utvecklande av
företagsverksamheten. (L 9/2014 4 §)

4.3 Villkor
(L 9/2014 8 §) Understöd kan beviljas om
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1) företaget bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet,
2) understödet bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av
projektet, och
3) projektet bedöms vara betydande med tanke på utvecklande av företagets
verksamhet.
för projekt som inte skulle genomföras utan understödet eller där understödet
bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet
1) enligt en snabbare tidtabell,
2) med högre kvalitet, eller
3) i större omfattning. (VNA 714/2020 2 §)

4.4 Stödnivåer
För investeringarna III STÖDOMRÅDE -> Nyland:
▪
▪

Små företag högst 20 %
Medelstora företag högst 10 %
Det totala beloppet för understöd för utvecklande av företag som beviljas för
investeringar och andra stöd som räknas som statsstöd får vara högst det ovan
nämnda + andelen offentliga medel eller andelen understödda medel får inte
överskrida 75 %. VNA 716/2014: 5–7 §

• I utvecklingsprojekt är stödet högst 50 %
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4.5 Linjedragningar
Investeringar:
-

Med understödet för utvecklande understöds inte byggnadsinvesteringar i Nyland.
Maskin- och anordningsinvesteringar understöds: det finns begränsningar som
bygger på linjedragningarna för maskiner och anordningar för produktion.
Immateriella investeringar i den omfattning som definieras i lagen.
Understöd för investeringar beviljas inte:

•
•
•
•
•
•
•
•

investeringar i transportsektorn
vanliga möbel- och fastighetsinvesteringar inom social- och hälsobranschen (bl.a.
dag- och vårdhem, seniortjänster)
ersättningsinvesteringar för en maskin eller en byggnad med en ny med
motsvarande egenskaper.
för sådant som motsvarar grundrenovering eller för byggnad av fastigheter som
hyrs ut till utomstående
för köp av en byggd fastighet, mark eller ett annat företags affärsverksamhet
för att utöka logikapacitet
för införskaffning av vanliga datateknik- och småmaskiner
för investeringar som lämpar sig för energi-understöd
I regel beviljas inte finansiering av konkurrensrelaterade skäl för:

•
•
•
•
•
•
•

byggnadsverksamhet och entreprenadarbete inklusive planering, investeringar i
idrottsanläggningar eller projekt av anläggnings- och underleverantörsföretag som
tillhandahåller lokala konsumenttjänster.
för detalj- och grossisthandel eller internetbaserad online shopping (REACT EU ja)
projekt relaterade till reparations- och underhållsverksamhet (REACT EU kanske)
förplägnadsverksamhet (förutom i de fall då verksamheten är en del av ett bredare
turismprojekt) (REACT EU ja)
projekt relaterade till transportverksamhet
införskaffning av begagnade maskiner
för branscher som lokalt är mycket konkurrenskraftiga (personliga tjänster)
Annat att beakta för de investeringar som understöds:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Expertlöner (erbjudanden där innehållet framgår krävs)
Deltagande i mässor - endast deltagande utomlands med relaterade kostnader
Utlandsresor, exkursioner m.m.
Löner, dock endast betalda bruttolöner utan tillägg under tiden som använts för
projektet (max. 4.500 euro/månad) - sammanlagt 1 htv i 2 månader.
15 % flat rate
I investeringar på basis av erbjudanden

5

4.6 Ansökan
Ansökningar för understöd för utvecklande av företag kan lämnas in kontinuerligt. Ansökan
om understöd för utvecklande av verksamhet ska göras innan projektet inleds.
Understödet betalas efter en separat ansökan i enlighet med hur projektet framskrider.
Betalningen ansöker man om i efterhand 1-2 gånger med beaktande av projektets
omfattning och varaktighet. Närmare information om understödet för utvecklande av
företag finns i de bifogade anvisningarna för ansökan och finansiering av understödet för
utvecklande av företag: Anvisningar för att fylla i ansökan om understöd för utvecklande av
företag (pdf, på finska)
E-TJÄNSTER: Regionförvaltningens e-tjänst (välj Företagsfiansiering) >>>
•
•

Läs mer om stödet: På NTM-centralens sidor Understöd för utvecklande av företag
Läs mer om linjedragningarna för Nylands område från och med den 20.10.2020:
Nya linjedragningar (på finska)

4.7 Expert: Understöd för utvecklande av företag
NTM-centralen i Häme beviljar stödet. Om det behövs ta kontakta experterna i NTMcentralen i Häme
E-postadresser: förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi
• Miia Forsström, p. 0295 025 040
• Jari Kekki, p. 0295 025 055
• Jere Auvinen, p. 0295 025 201
• Ossi Paanala, p. 0295 025 015
• Päivi Niiles p. 0295 021 113
• Sasu Pajala p. 0295 021120
• Ville Pernaa p. 0295 021 210
5 Understöd för utvecklande av företag (ERUF)
• ansökningsperiod 26.2.2021–31.5.2021
Målgruppen för finansieringen är små och medelstora företag som eftersträvar
tillväxt.
5.1 Vad kommer man att utveckla i de finansierade projekten?
•
•
•
•
•

man utvecklar koldioxidsnåla produkter som främjar grön och cirkulär ekonomi, tjänster,
lösningar samt materialeffektivitet och produktionsmetoder
man utvecklar färdigheter för kommersialisering och internationalisering och främjar
införandet av ny teknologi
man utvecklar digital kompetens, digital affärsverksamhet, produktivitet, användning av
artificiell intelligens och cybersäkerhet i olika stadier av verksamheten
man utvecklar affärsmodeller och vinstmodeller som en del av värdenätverk samt
företagsekosystem
Läs mer (link)
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6 Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö (ERUF)
• ansökningsperiod 26.2.2021–31.5.2021
Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas sådana
icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt
som syftar till att åstadkomma direkta effekter på verksamhetsmiljön för små och
medelstora företag eller förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten.

6.1 Vad är det man utvecklar i de finansierade projekten?
•

•

•
•

man utvecklar affärs- och kunskapsbaserade lösningar, metoder, verksamhetsmodeller och
testplattformar relaterade till industriell digitalisering, grön tillväxt, hållbart utnyttjande av
naturresurser, hållbar teknologi och cirkulär ekonomi,
man utvecklar digitaliseringen av företag och sakkunskapen om produkter,
serviceprocesser och tjänster samt testplattformar, särskilt ur synvinkeln återhämtning från
coronapandemin
man utvecklar sakkunskap, företagsverksamhet och testplattformar relaterade till
livscykeltänkande och systemisk förändring
Läs mer (link)

7 Understöd för internationalisering
-

-

Från NTM-centralen kan man ansöka om utvecklingsunderstöd för företags
internationaliseringsprojekt.
Förutom NTM-centralen kan finansiering för internationalisering sökas från bland
annat följande organisationer: Finnvera, Business Finland, Finnfund, Nopef,
Finnpartnership och Finlands Industriinvestering Ab.
Experterna på NTM-centralen hjälper till med att hitta lämpliga sätt att
internationaliseras och ger råd om finansieringsmöjligheter. Läs mer
Internationalisering av företag

8 Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljö
Stöd från NTM-centralen
•

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljö

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljö beviljas för tillfället inte i Nyland.
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9 Landsbygdsprogrammets företagsstöd
9.1 Sökanden av stöd och områdesbegränsningar
- För företag på landsbygden
- se närmare förutsättningar för beviljande av stöd
- Det definierade stödberättigade området exkluderat centrum-områden. Dessutom
beaktas företagets stads-landsbygdsklassificering (placering enligt SYKE 2014)
Företag på landsbygden prioriteras. Se på sidan /www.nylandsbygd.fi
- Ansökan antingen NTM-central eller Leader. Läs mer om Leader-finansiering
9.2 Stödformer
9.2.1 Investeringsstöd
-

för företag som inleder sin verksamhet och existerande företag
immateriella och materiella investeringar
stöd under 2000 € beviljas inte
Läs mer: investeringsstöd

9.2.2 Genomförbarhetsstudie i samband med investering
-

Du kan ta reda på ekonomiska och tekniska förutsättningar för genomförandet av
investeringen
För köp av sakkunnigtjänster
Läs mer: genomförbarhetsstudie

9.2.3 Nyetableringsstöd
-

för företagare som inleder sin verksamhet
för existerande företag som inleder en helt ny affärsverksamhet
för sakkunnig- eller rådgivningstjänster
För företag på landsbygden, inte jord- och skogsbruk

-

För att testa en produkt eller tjänst som har att göra med den nya verksamheten

-

Läs mer: nyetableringsstöd

9.2.4 Företagsgruppens utvecklingsprojekt
-

3-10 företag kan utveckla sin verksamhet till ett stöd på 75 %
projektadministratören, t.ex. utvecklingsbolaget
Företagen förbinder sig att betala 25 % av de totala kostnaderna till administratören
Läs mer: Företagsgruppens utvecklingsprojekt
8

10 Business Finland - finansiering till företag
Startup-företag
Startup-företag är små och medelstora företag som strävar efter en snabb internationell
tillväxt. Business Finlands tjänster som är riktade till startup-företag är i regel avsedda för
unga tillväxtföretag som har varit verksamma i under 5 år, Se tjänsterna för startup-företag
Stora företag
Stora företag är företag med mer än 250 anställda, vars omsättning är över 300 miljoner
euro. Se tjänsterna för stora företag
SMF- och MIDCAP-företag
Se tjänsterna för SMF- och MIDCAP-företag

11 Övriga företagsfinansierare
Finnvera
Läs mer: lån och garantier www.finnvera.fi/swe/
AVEK: Luovien alojen kehittämiseen liittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön yritystuet
https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/creademo-cremadigidemo/
12 Andra aktörer som erbjuder tjänster till små och medelstora företag

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byrå)
TE-byrån betjänar arbetsgivare vid rekrytering, utveckling av personal. Mer information om
TE-byråns tjänster för arbetsgivare
•

Tjänster för arbetsgivare (te-tjanster.fi/te/sv
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