ELY:n yrityksen kehittämisavustus Varsinais-Suomessa
Tämä on tehokas rahoitusinstrumentti, joka on suunnattu nuorille ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa oleville
yrityksille. Avustuksen tavoitteena on auttaa yrityksiä viennin käynnistämisessä, IPR-suojauksessa sekä uusien
myynti- ja markkinointikanavien suunnittelussa uusille vientimarkkina-alueille. Kehittämisavustuksella voidaan tukea
myös kansainvälistymistä tukevaa tuotekehitystyötä. Pidempään toimineet ja vientiä jo tekevät voivat puolestaan
hakea rahoitusta Business Finlandilta (https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi).

Kehittämisavustukset
kansainvälistymiseen ja
tuotekehitykseen

Kehittämishanke
•

ELY:n rahoituslinjausten mukaan pääasiassa alle
5-vuotiaille varsinaissuomalaisille yrityksille
voidaan myöntää hankkeelle harkinnanvaraista
avustusta 50 % seuraaviin kustannuksiin:

Perustuu selkeään hankesuunnitelmaan,
joka on tavallisesta liiketoiminnasta
poikkeavaa tekemistä.

•

Hankkeen eri osioiden toimenpiteet,
tavoitteet, tehtäväkokonaisuudet,
kustannukset, tulokset, tarvittavat resurssit
ja aikataulutus on kuvattava hakemuksessa
esim. työpaketeittain (linkissä esimerkki)

•

Ota yhteys ELY:n neuvontaan jo
valmisteluvaiheessa. Käynnissä on erilaisia
hakuja eri kriteerein. Huolellinen suunnittelu
on tärkeää, sillä rahoitus on kilpailtua.

•

Pyydä mahdollisista asiantuntijapalveluista
tarjoukset ja liitä ne hakemukseen muiden
liitteiden lisäksi.

➢
➢
➢
➢
➢

Asiantuntijapalveluiden hankinta
Uuden avainhenkilön palkkakulut
hankkeeseen kohdistetun työn osalta
Hankkeeseen sisältyvät ulkomaan matkakulut
Ulkomaiset messuosallistumiset
Kansainvälistymistä oleellisesti edistävät TKIkustannukset, ml. välttämätön oma TKI-panos

Hankekohtainen avustuksen maksimimäärä on
50 000 € (vastaa 100 000 €:n hankebudjettia).

Edellytykset tuelle

Hankkeen aikana

➢

•

Ennakkoon voi saada 30% myönnetystä
avustuksesta.

•

Muutoksista hankkeen sisältöön hankkeen
aikana pitää aina sopia ELY:n kanssa.

•

Jos hankkeen toteutukseen tulee uusia
ostopalveluja hankkeen aikana, toimita
palvelutuottajan tarjous ELY:yn ja varmista
ennen hankintaa, että uusi palvelu on
sovitun tuen piirissä.

•

Pidä tarkkaa kirjanpitoa hankkeen piiriin
kuuluvista hyväksyttävistä kuluista, jotta
maksatusvaihe onnistuu ongelmitta
(projektilla oma kirjanpito/kirjanpidon tili).

➢
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Yritys on Suomeen rekisteröity pk-yritys tai
voittoa tavoitteleva toimija
Yrityksellä on riittävät resurssit (omarahoitus
50%) ja osaaminen hankkeen toteuttamiseen
sekä edellytykset kannattavaan liiketoimintaan
Hanke edistää merkittävästi yrityksen
liiketoimintaa ja viennin kasvua, eikä vääristä
kilpailua kotimarkkinalla

Tarkemmin tukilinjauksista saa tietoa LänsiSuomen yritysrahoituslinjauksista www.elykeskus.fi/rahoituslinjaukset. EAKR-hakuilmoitukset
löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi.

Lisätietoja:
Leevi Törmäkangas
Team Finland-koordinaattori
leevi.tormakangas@ely-keskus.fi
Puh. 0295 022 616
(kansainvälistymishankkeet)
Pk-yritysten rahoitus - kysy neuvoa asiantuntijalta
Palvelu on avoinna arkisin 9–15
p. 0295 024 800
(yleinen neuvonta ELY:n rahoituksiin)
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