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LANDSBYGDSPROGRAMMETS FÖRETAGSSTÖD
Företagsstöd ur landsbygdsprogrammet 2014–2020 grundar sig på:
 Lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014, ändring 1336/2016)
 Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (80/2015, ändring
182/2017)
 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020
(landsbygdsprogrammet)
 Den regionala planen för utvecklingen av landsbygden i Nyland
 Leader-gruppernas lokala strategier
 Statsbidragsreglerna
Det företagsstöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland beviljas efter prövning. Avsikten är att främja utvecklingen av landsbygdsområdena,
sysselsättningen och företagens konkurrenskraft. Finansiering beviljas de åtgärder som på
bästa sätt främjar målen i landsbygdsprogrammet, den regionala landsbygdsutvecklingsplanen eller de lokala Leader-gruppernas strategier.
Ett villkor för att stöd ska kunna beviljas är att företaget har förutsättningar för kontinuerligt lönsam verksamhet. Dessutom ska den åtgärd som finansieringen beviljas för vara av
väsentlig betydelse för företaget. Åtgärden ska ha en väsentlig inverkan på företagets etablering, tillväxt eller utveckling. Åtgärdens betydelse bedöms förutom på basis av den ekonomiska inverkan också på basis av resultat och kostnader. De åtgärder som beviljas finansiering väljs ut enligt vissa urvalskriterier. När företagsstöd beviljas, beaktas det befintliga utbudet och konkurrensen bland företagen i branschen och regionen. Ett företag som är verksamt på en lokal marknad kan beviljas stöd endast om företaget med sina produkter eller
tjänster ersätter de produkter eller tjänster som skaffas utanför området eller kompletterar
det regionala utbudet när de verksamma företagen inte förmår tillgodose efterfrågan i rimlig
utsträckning. Den verksamhet som stöds ska ge huvudsaklig utkomst åtminstone en företagare eller arbetstagare som verkar inom företaget.

Företagets läge
Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som ligger på landsbygdsområden. NTMcentralen i Nyland och regionens Leader-grupper har i samråd definierat det stöddugliga
området där landsbygdens företagsstöd är möjligt att bevilja. De centrala tätortsområden
som inte ingår i landsbygdsområdet är inritade på kartor som finns till påseende på webbplatsen Nylandsbygd. Vid beviljandet av företagsstöd beaktas också företagets läge enligt
klassificeringen stad-landsbygd (Finlands miljöcentral, 2014). Klassificeringen hittas t.ex. på
adressen www.arcgis.com.
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Nyetableringsstöd för företag
Avsikten med nyetableringsstödet är att snabbare få fram nya, framgångsrika och växande
företag inom branscher i utveckling. Nyetableringsstöd beviljas i första hand till nya företag,
men kan också beviljas redan verksamma företag som inleder helt ny affärsverksamhet (ny
bransch). Nyetableringsstöd beviljas företag för vilka en betydande del av etableringskostnaderna hänför sig till expert- och konsulttjänster som behövs för att starta eller utveckla
företagsverksamheten eller t.ex. till införskaffande av anläggningstillgångar. Nyetableringsstöd beviljas enbart företag som ligger på ett landsbygdsområde, men dock inte för företagsverksamhet inom jord- och skogsbrukssektorn. I nyetableringsstöd kan det beviljas
5 000–35 000 euro. Utöver det kan ett verksamt företag som ligger på ett landsbygdsområde
ansöka om stöd för försök som gäller en produkt eller tjänst som hänför sig till ny affärsverksamhet. För åtgärder som gäller försök kan det beviljas ett stöd på 2000–10 000 euro.

Investeringsstöd
Investeringsstöd kan beviljas nya eller verksamma företag för materiella eller immateriella
investeringar. Stödbelopp under 2000 euro beviljas inte. Stödets belopp fastställs på basis av
företagets storlek och den verksamhet som stöds:
Slutprodukt

Företag som får stöd
Jordbruksprodukt

Livsmedel

Annan

Mikroföretag

35 %

20 %

20 %

Litet företag

30 %

20 %

20 %

Medelstort företag
Samföretag som består av två eller
flera mikroföretag
Mikroföretag på en ö
utan vägförbindelse

20 %

-

-

40 %

-

-

35 %

35 %

35 %

Med en genomförbarhetsstudie är det möjligt att bl.a. utreda de ekonomiska och tekniska
förutsättningarna för en investering. Stöd kan beviljas i huvudsak för anskaffning av utomstående sakkunnigtjänster och det uppgår till 40 % – 50 % av de stödberättigande kostnaderna.
I ett utvecklingsprojekt som genomförs av en grupp företag kan 3-10 företag tillsammans utveckla sin verksamhet med ett understöd på 75 %. Projektet kan administreras t.ex.
av en utvecklingsorganisation som söker stödet och sköter hela projektadministrationen. De
medverkande företagen får nyttan i form av utvecklingstjänster, inte i pengar, och undgår
det projektadministrativa arbetet helt och hållet. Företagen förbinder sig att betala 25 % av
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den uppdelade totalkostnaden som privat finansiering till administratören. Administratören
skaffar eller producerar bästa tillgängliga utvecklingstjänster för såväl gruppen som de enskilda företagen. Eftersom stödprocenten överstiger 50 %, ska man vid anskaffning av
tjänsterna iaktta ett upphandlingsförfarande.

Utbetalning av företagsstödet
Betalning söks i efterhand för slutliga och verifierbara kostnader som godkänts i stödbeslutet. Sökanden ska uppvisa handlingar som visar att kostnaderna har betalats. Stödet kan betalas ut i poster och betalning av den sista posten ska sökas inom 4 månader från utgången
av den tidsfrist inom vilken åtgärden skulle genomföras.

Nylands NTM-centrals tolkningar utgående från lagstiftningen:
Tolkningarna har godkänts i landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion 11.12.2015
och 25.10.2016

-

-

-

-

-

Företaget bör ha förutsättningar för kontinuerligt lönsam företagsverksamhet. I inkvarteringsverksamhet genom korttids uthyrning av semesterstugor måste antalet
stugor vara minst tre, och inom sådan hästhushållning där verksamheten endast
grundar sig på uthyrning av stallplatser med fullservice måste antalet stallplatser vara
åtminstone 15 efter att den finansierade investeringen har genomförts.
Detalj- och partihandel stöds endast på kärnlandsbygden, glesbygden och den stadsnära landsbygden och om motsvarande service inte finns på orten. En faktor som
talar för beviljande av stöd är om verksamheten gäller försäljning av lokala produkter eller om det är fråga om ett multiserviceställe.
Ifall de tillgängliga finansieringsmedlen är ringa i förhållande till det totalt ansökta
bidraget i urvalsronden, kan den godkända kostnaden begränsas till en miljon euro
per projekt.
Programmets målsättning är utvecklingen av landsbygdsområdena. Därför stöds inte
företag som är belägna på områden som den klassificeras till inre eller yttre stadsområde i Sykes klassificering, om inte verksamheten som stöds har en klar anknytning
till den finländska landsbygden eller till den lokala Leader-strategin.
Investeringsstöd beviljas inte för anskaffning av mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer. Övriga maskininvesteringar för behandling
och produktion av skogsråvaror kan stödas, om sökanden kan lägga fram en verifierbar plan (avtal om flisleverans el.dyl.), som visar att det är fråga om en investering
som utvecklar och ökar användningen av förnybara energiformer, särskilt bioenergi,
och främjar ökad energieffektivitet.
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I Nyland stöds inte:
o anskaffning av tunga schaktmaskiner
o investeringar som hänför sig till maskinentreprenad för jordbruksarbete
o separat anskaffning av ett markområde utan byggnader
o anskaffning av fordon som registrerats för trafikbruk
o reparationsverkstäder avsedda för ett företagets egna maskiner
o gårdsplaner och områden för trafik, inhägnader

Ytterligare upplysningar:
NTM-centralen i Nyland
Tony Lassas, tony.lassas@ntm-centralen.fi, tfn 0295 021 091
Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ntm-centralen.fi, tfn 0295 021 115
Siina Viskari, siina.viskari@ntm-centralen.fi, tfn 0295 021 178
Markku Kuusinen, markku.kuusinen@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 087 (rådgivning och förordningar för byggande)
Leena Personen, leena.pesonen@ntm-centralen.fi, tfn 0295 021 216 (utbetalning av stöd)
Katja Heikura, katja.heikura@ntm-centralen.fi, tfn 0295 021 183 (utbetalning av stöd)
Virpi Ylönen, virpi.ylonen@ntm-centralen.fi, tfn 0295 021 180 (utbetalning av stöd)
Stödutbetalningens e-postlåda; maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Leader-grupper i Nyland:
Pomoväst rf, mail@pomovast.fi
Utvecklingsförening SILMU ry,
silmu@silmu.info
Ykkösakseli ry, toimisto@ykkosakseli.fi
Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf,
emo@emory.fi

Företagsstöd söks på webbtjänsten Hyrrä:
www.mavi.fi/hyrra
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