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tarjoaa vastikkeellista rahoitusta kannattavan yritystoiminnan eri vaiheisiin
luottopolitiikka:
o kannattavan liiketoiminnan edellytykset
o pk-yritys, jolla EVL-status
o riskinjako 50 % / 50 % pankin kanssa
o rahoitus kohdistuu markkinapuutealueelle
rahoitettavat yritykset
o paikalliset pienyritykset (alkutakaus)
 aloittaville ja toimiville pienyrityksille rahoitusratkaisuja
o kotimarkkinoille keskittyvät yritykset
 rahiotusta yrityksen uudistamiseen, investointeihin ja kasvuun
 arvioitu liikevaihdon kasvu vähintään 10 % p.a. kolmena seuraavana
vuonna
o kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset
 kasvuyrityksille rahoituspalveluita yhteistyössä esim. BF:n kanssa

pääpaino pienissä yrityksissä (myös alkavat yritykset)
lähtökohta tuen saannille, että hankkeet ovat vaikuttavia ja toisaalta, että tuella on
vaikutusta hankkeen toteuttamiseen, mutta eivät aiheuta merkittävää haittaa
kilpailutilanteessa

1) kokeiluhanke
*uuden yritys- tai tuoteidean testaukseen (2000 – 10000 euroa), esim. tuotannon
pilotointiin tai koemarkkinointiin
2) perustamistuki aloittavalle yritykselle
* tuki yritystoiminnan alkutaipaleelle (5000 – 35 000 euroa)
* esim. liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, tuotekehitykseen,
markkinointisuunnitelmaan, kansainvälistymisselvityksiin
* kyseessä kehittämishanke, joka sisältää toimenpiteitä hintoineen ja aikatauluineen
* yritys on oltava perustettu ja rekisterissä sekä lts laadittu
3) perustamistuki toimivalle yritykselle
*tuki uuden toiminnan kehittämiseen (5000 – 35 000 euroa)
* esim. uusi toimintayksikkö, toimiala, liiketoiminta-alue, markkina-alue, tuote, palvelu,
uudet asiakkaat (vienti)
* kyseessä on kehittämishanke, joka sisältää toimenpiteitä hintoineen ja
aikatauluineen
* tuki perustuu hyvään liiketoiminta- ja hankesuunnitelmaan
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*tuella voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä
edellytyksiä.
* ei edellytä investoinnin toteuttamista
* tukitaso 40 – 50 % toimialasta riippuen

* yli 10 000 euron aineelliseen tai aineettomaan investointiin
* hanke merkittävä suhteessa yrityksen toimintaan (koko, uudet työpaikat, uusi
teknologia, alueellinen vaikuttavuus, yhteistyö, uudet markkinat jne)
* tukitaso 20 – 35 % riippuen yrityksen koosta ja toimialasta
* kokonaisrahoituksen on oltava kunnossa

* 3-10 osallistujayritystä
* voi sisältää myös yrityskohtaisia toimenpiteitä
* hakijana/hallinnoijana toimii kehittämisorganisaatio
* tuki jyvitetään osallistujayrityksille de miminis-tukena
* matkailuhankkeissa vain mikroyrityksiä
* tukitaso 75 %

-

analyysi 220 €/1100€/päivä + alv
konsultointi 300 €/1200 €/päivä + alv

-

investointiin 20 – 35 % ja kehittämiseen 50 %
mikro- ja pk-yrityksille, jotka haluavat kehittyä, uudistua, kehittää kannattavuutta,
tehokkuutta tai aloittavat vientiä tai hakevat kasvua kotimaan tai kv. markkinoilla.
kehittämisavustuksella yritys voi kehittää valmiuksiaan vientiin, viennin aloittamiseen tai
kartoittaa asiakkaiden kysyntää markkinoilla
avustuksella voidaan:
o ostaa asiantuntijapalveluna uutta osaamista yrityksen kehittämisen tueksi
o mennä messuille kartoittamaan kilpailijoiden tuotteita tai oman yrityksen ständllä
o palkata asiantuntijuutta tai käyttää omaa osaamista yrityksen kehittämistyöhön
o tehdä investointeja kasvun tueksi ja uusien markkinoiden saamiseksi
o hankkia raaka-aineita promon kehittämiseen

-
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avustus sopii yritykselle, jolla on
o halu ja kyky kasvuun ja vientiin, ml. taloudellinen kyvykkyys
o yrittäjällä on visio ja selkeät tavoitteet
o tunnistettu markkinoilta uuden tuotteen tarpeen, johon yrityksellä on olemassa
innovaatio
o on näkemys kilpailuedusta

-

innovaatio-osaamisen ostamiseen (avustus 100 %), 5000 euroa + alv
kokeiluun, selvittämiseen ja uuden tuotteen tai palvelun valmisteluun (kv-potentiaali)
kilpailukykyä tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä, patenteista tai liikesalaisuuksista

-

uutta tietoa vientimarkkinasta (avustus 50 %), tuki max 10 000 euroa
kansainvälistymissuunnitelman- ja strategian laadintaan
markkinakartoituksen tekemiseen uudessa markkinassa
markkina-analayysin ja kilpailutilanteen selvittämiseen
jälleenmyyjien ja jakelukumppanien kartoittamiseen

-

pk-yritysten ryhmälle ulkomaisille messuille (avustus 50 %), tuki max 30 000 euroa
vähintään 4 yrityksen ryhmille
merkittäviin b-to-b –tapahtumiin
edistämään yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille

-

uudistumiseen ja kasvuun vientimarkkinoilla (avustus 50 %), tuki max 50 000 euroa
kansainväliseen kasvuun
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