MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014 – 2020,
MAASEUTURAHASTON YRITYSTUKIA KOSKEVAT RAHOITUSLINJAUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA
Yleistä
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 strategisena painopisteenä on monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä,
uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on, että
maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuuden
paranevat.
Myönnettävä tuki on avustusmuotoista harkinnanvaraista tukea, jota kohdennetaan maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti ohjelmaan kirjattuihin, toimenpidekohtaisiin valintakriteereihin ja alueellisiin rahoituslinjauksiin perustuen. Tavoitteena on myönnetyn tuen vaikuttavuuden parantaminen.
Yritystukia voi hakea jatkuvasti, tukihakemukset kuitenkin arvioidaan ja ratkaistaan päätöksentekojaksoittain (valintajaksot). Käytössä ovat valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintakriteerit, jotka
ovat löydettävissä sekä valtakunnallisesta ohjelmasta www.maaseutu.fi sekä Etelä-Pohjanmaan alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa. Kukin ELYkeskus alueellaan huolehtii hankkeiden valintamenettelystä ja pisteytyksestä. Päätöksentekojaksojen
määrä ja ajankohta tarkentuvat myöhemmin.
Tukikelpoisuusehdot täyttävät hankkeet arvioidaan valintaperusteiden avulla. Valintaperusteiden
tarkoituksena on varmistaa hakijoiden yhdenvertainen kohtelu, parantaa varojen käyttöä ja kohdentaa toimenpiteet maaseudun kehittämistä koskevien painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti.
Etelä-Pohjanmaan alueen Leader-ryhmien valintakriteerit perustuvat paikallisiin kehittämisstrategioihin. Valintakriteereiden avulla esitetyt toimet asetetaan järjestykseen siten, että rahoitettavat toimet toteuttavat parhaiten paikallisen kehittämisstrategian tavoitteita.
Yritystuet kohdennetaan pääsääntöisesti ydin- ja harvaanasutulle maaseutualueelle. Seinäjoen ydinkeskusta läheisine teollisuusalueineen on rajattu tukialueen ulkopuolelle. Rajattu alue on maaseuturahoituksen ulkopuolella, lukuun ottamatta investointitukea yrityksille, joiden lopputuote on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) liitteen I mukainen maataloustuote.

Pk-yritysten luokka koostuu mikroyrityksistä, pienistä ja keskisuurista yrityksistä.
Keskisuuri yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää
ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43
miljoonaa euroa.
Pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.
Tukihakemus täytetään pääsääntöisesti sähköisessä Hyrrä- tietojärjestelmässä.
Investointituki
Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten
perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukea voidaan myöntää mikroyrityksille ja pienille yrityksille sekä maataloustuotteiden jalostusta harjoittaessa myös keskisuurille yrityksille.







uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
rakennusten hankintaan ja rakentamiseen
aineettomien investointien, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan
investoinnin edellytysten selvittämiseen (toteutettavuustutkimus)
investointi minimituki 2 000 euroa
investoinnin toteutettavuustutkimus minimituki 1 500 euroa

Perustamistuki
Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää maaseutualueilla maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle mikroyritykselle tai liiketoimintaansa uudistaville toimiville mikroyrityksille ja pienille yrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.






liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden
käyttöön
tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen
muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin
kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen minimituki 2 000 euroa ja enintään
10 000 euroa
perustamistuen minimituki 5 000 euroa ja tukea voidaan myöntää enintään
35 000 euroa
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Rahoituslinjaukset
Investointi- ja perustamistukea ei myönnetä seuraaville toimialoille:
-

tukku- ja vähittäiskauppa lukuun ottamatta kyläkauppoja
varastointi- ja terminaalitoiminta
liikenteen toimiala
kiinteistöala
koneiden ja laitteiden vuokraustoiminta
maa- ja vesirakentaminen
pääsääntöisesti rakentamisen toimialalla (esim. valmistelutyöt, rakentaminen,
LVIS, viimeistely)
ravitsemistoiminta
sosiaali- ja terveysala (täsmennetään myöhemmin valtakunnallinen linjaus huomioiden)
henkilökohtaiset palvelut lukuun ottamatta lemmikkieläinten hoito- ja koulutuspalveluita sekä matkailuun liittyviä oheispalveluja

Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset (Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta, 80/2015)
-

traktorin hankinta
liikennealan investoinnit
puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
korvausinvestoinnit
energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
omistajavaihdokset (myös yrityskaupat)
lähipiirihankinnat

Rahoituslinjaukset on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksessa 13.3.2015. Linjaukset ovat voimassa toistaiseksi.
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