Maaseuturahaston
elpymisvarat,
Yritystuet
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Ota yhteyttä Eija Harjuun 0295 029 029

Yleistä
• Elvytysvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että
investoinneilla olisi myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia
kokonaiskestävyys huomioon ottaen.
➢ Yrityksen investointituki ilmastotekoihin
➢ Perustamistuki sukupolven- ja omistajanvaihdosten
valmisteluun

• Elpymisrahoitus sidotaan vuosina 2021–2022, ja sitä voi käyttää
kolmena sitomista seuraavana vuotena.
• Ensimmäinen haku päättyy 15.11.2021
• Seuraavat haut yhtenevät rakennetukien kanssa (15.1.2022,
15.3.2022…)
• Todennäköisesti varat sidotaan vuoden lopussa ja viimeistään kevään
2022 aikana

Yrityksen investointituki
• Hakijan ja hankkeen tulee täyttää tukikelpoisuusehdot
• Tuen hakija esittää tuettavaa toimenpidettä koskevan suunnitelman
• Tuen hakija esittää laajuudeltaan kyseiseen yritystoimintaan soveltuvan
toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman. Elvytysvarojen osalta yrityksen
tulee esittää, miten investointi vaikuttaa elvytysvaroille asetettuihin tavoitteisiin
ja yrityksen toimintaan.
• Tuen hakija esittää selvitykset taloudellisesta asemastaan ja yritystoiminnan
edellyttämästä osaamisesta
• Tuki on tuen kohteena olevan toiminnan kannalta tarpeellinen
• Tukihakemus on tullut vireille ennen tuettavan toimenpiteen aloittamista

• Omat valintakriteerit

• Hankkeet eivät edellytä yrityksen kasvua, haetaan ilmastotekoja
• Elpymisvara-hankkeiksi toivotaan investointeja, jotka eivät ole
myönnettävissä siirtymäkauden tavallisesta yritystuesta
• Alle 2 000 € tukea ei myönnetä
• Tuki myönnetään de minimistukena
• 200 000 euroa kuluvan ja kahden viimeisen kalenterivuoden
aikana

Yrityksen investointituki
• Energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan
• Uusiutuvan energian tuotanto tai käytön lisääminen oman yrityksen
käyttöön (esim. aurinkopaneelit)
• Uuden tehokkaamman tai energiaan säästävän taikka muilla tavoin
BAT-vaatimuksen (Best Available Technology) täyttävän tekniikan
tai toimintatavan käyttöön ottaminen

• Digitaalisuuden lisääminen
• Energia ja materiaalitehokkuuden parantaminen
• Hävikin vähentäminen (yrityksen resurssitehokkuutta parantavat
aineelliset ja aineettomat investoinnit)
• Uusiutuvaa energiaa tuottavien olemassa olevien laitosten
uudistaminen
• Biokaasun tuotantoa ja jakelua harjoittavan uuden laitoksen
rakentaminen

• Ei käytettyjä koneita tai laitteita

Investointien valintakriteerit
Huomioitava hankesuunnittelussa

1.

Miten hyvin investointi toteuttaa maaseutuohjelman
elvytysvarojen käytölle asetettuja tavoitteita? (30 %)

2. Miten investoinnissa on huomioitu parhaan käytettävissä olevan
tekniikan (BAT) mahdollisuudet, toteutettavuus ja
kustannustehokkuus? (25 %)

3. Millainen on investoinnin vaikutus liiketoimintapotentiaalin
vahvistumiseen? (20 %)
4. Onko investointi innovatiivinen ja toimintaa uudistava? (15 %)
5.

Miten investointi edistää kestävän kehityksen periaatteiden
toteutumista? (10 %)

Yrityksen investointituki
Maaseudun mikro- ja pienyritykset
• Tukitaso 30 %, de minimis –ehtoista
Elintarvikkeiden jalostusyritykset (mikro- ja pienyritykset)

• Tukitaso 35 % ja tuen enimmäismäärä 200 000 euroa (Annex I -tuotteet)
Biokaasu
• Uudet laitokset tai tuotantoyksiköt
• Tukitaso 50 % (ei de minimis tukea)
• Hyväksyttävät kustannukset max 2 milj. €
• Laitoksen enimmäiskoko -> kokonaisteholtaan enintään 2 MW
• Jakeluvelvoitteen piirissä olevalle yritykselle ei voida myöntää
• Olemassa olevien laitosten uudistamisen tukitaso 30 % (de minimis tukea)

Mikro- ja pienyritysten omistajanvaihdokset
Kuka voi hakea?
• Aloittavat mikro- ja
pienyritykset, jotka tekevät
omistajainvaihdoksen
harvaanasutulla ja
ydinmaaseudulla +niillä
sijaitsevat paikalliskeskukset
(SYKE 2010 määritelmä*).
• Hakijana jatkaja
• Hakijalla tulee olla y-tunnus

Mihin voi hakea?
• Omistajavaihdoksien
valmisteluun liittyvien
ohjaus-, neuvonta- ja
asiantuntijapalveluiden
hankkimiseen
• Tukitaso on 5000-10 000 €
vaihdosta kohden
• Maksu 2 erässä ja viimeinen
erä, kun omistajainvaihdos
toteutunut.

*Kaupunki maaseutu luokitus https://www.arcgis.com/

Omistajanvaihdosten valintakriteerit
Huomioitava hankesuunnittelussa

1.

Yrityksen sijainti (20 %)

2. Yrityksen työllistävyys (10 %)
3. Toiminnan alue- ja kerrannaisvaikutukset (10 %)

4. Yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkina-alue (10 %)
5.

Suunnitellun yrityksen toiminnan uutuusarvo (15 %)

6. Suunnitellun yrityksen liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja
perusteellisuus (25 %)
7.

Tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevista muista
erityispiirteistä, kuten ympäristöä ja ilmastonmuutoksen
hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevia tavoitteita tukevia
erityispiirteitä (10 %)

• Tuki haetaan sähköisesti Hyrrän kautta
• Katso lisätietoja;
• Maaseutu.fi/elpymisrahoitus
• Ruokavirasto.fi

•
•
•
•
•

Eija Harju, puh. 0295 029 029
Kirsi Hyrkäs, puh. 0295 029 104
Tarja Taipale, puh. 0295 029 167
Kehittämisrahoitus: Leena Hyrylä ja Jukka Penttilä
Maatilarahoitus: Henna Aapro

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot

