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Millaiseen tarkoitukseen?

•

Yrityksen kehittämisavustus on suunnattu yritysten normaalista toiminnasta poikkeaviin merkittäviin
kehittämishankkeisiin. Esimerkiksi kansainvälistymis- ja tuotekehityshankkeisiin, joilla on kilpailukykyä
parantava vaikutus pitkällä aikavälillä. Erityisesti toivotaan bio- ja kiertotalouteen sekä
vähähiilisyyteen liittyviä hankkeita.

Millaisille yrityksille?
•

Yrityksen kehittämisavustusta voivat hakea Suomeen rekisteröidyt pienet ja keskisuuret yritykset,
joilla on alle 250 työntekijää ja liikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43
milj. euroa.

•

Yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
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Uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palvelujen kehittämiseen
•

uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien tai palvelujen kehittämistä,

•

liiketoimintaosaamisen kehittämistä,

•

uuden teknologian käyttöönottoa tai

•

kehittämistoimenpiteiden valmistelua.

Avustusta voi hakea seuraaviin tuotekehityksen kustannuksiin:
•

asiantuntijapalveluiden hankintaan,

•

hankkeen avainhenkilöiden palkkakuluihin

•

raaka-aineisiin ja puolivalmisteisiin
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Kansainvälistymisen suunnitteluun ja valmisteluun
Kehittämisavustusta voidaan myöntää kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen. Rahoitus voi
kohdistua esimerkiksi kansainvälistymishankkeiden valmisteluun, kuten uusien kohdemarkkinoiden tai
uusien tuotteiden markkinaselvityksiin Suomen ulkopuolella. Avustusta voidaan myöntää myös
laajempaan kansainvälistymisstrategian mukaiseen kehittämishankkeeseen.
Avustusta voi hakea mm. seuraaviin kansainvälistymisen kustannuksiin:
•

asiantuntijapalvelujen hankintaan

•

hankkeeseen sisältyviin ulkomaan markkinatutkimusmatkoihin

•

ulkomaisiin messuosallistumisiin omalla osastolla

•

hankkeen avainhenkilöiden palkkakuluihin (uusi avainhenkilö)

•

kansainvälistymistä oleellisesti edistäviin t&k-kustannuksiin.

•

Suoraan vientitoimintaan, vientimarkkinointiin, jakeluverkoston perustamiseen tai myyntiin ja niihin välittömästi liittyviin
kustannuksiin avustusta ei voida myöntää
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Hankkeiden valmisteluun
•

Avustus sopii myös kehittämistoimenpiteiden valmisteluun, silloin kun yritys suunnittelee merkittävää
kehittämisprojektia. Se voi olla esimerkiksi investointiin, kansainvälistymis- tai
tuotekehityshankkeeseen liittyvä toteutettavuustutkimus tai esiselvitys, joka parantaa laajemman
hankekokonaisuuden toteutusedellytyksiä.

•

Valmisteluhankkeen koko voi olla maksimissaan 30 000 euroa ja toteutusaikana noin 6 kuukautta.
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REACT-EU rahoitus

•

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) hakua jatketaan 31.8.2021 asti

•

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin
vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi jatkuu 31.8.2021 saakka seuraavasti.

•

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:

•

Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uu-simaa)

•

Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, EteläPohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

•

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

•

Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)
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Huomioitavaa ohjelmakausien vaihtumisesta
•

Nykyinen EU-ohjelmakausi on päättymässä 31.8.2021. Uuden EU-ohjelmakauden varojen haku on
tarkoitus käynnistyä 1.9.2021. Nykyisen EU-ohjelmakauden varat eivät välttämättä riitä kaikkiin
rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämisavustushakemuksiin.

•

Hakijan tulee huomioida, että mikäli hanke on käynnistynyt ennen 1.9.2021 eli ennen uuden EUohjelmakauden haun alkamista eikä siihen ole voitu tehdä myönteistä päätöstä varojen
riittämättömyyden takia, ei sitä voida enää rahoittaa uuden EU-ohjelman varoista. Hankkeen
aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu hakijan omalla riskillä.

•

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa on
suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hakemuksen
jättämistä!
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REACT-EU Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

•

kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä
materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä

•

kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian
käyttöönottoa

•

kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä
kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa

•

kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä
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Miten avustusta haetaan?
•

Kehittämishankkeesta tulee tehdä hankesuunnitelma ja selvittää hankkeeseen vaadittavan
omarahoituksen riittävyys.

•

Avustus maksetaan takautuvasti maksatushakemuksen perusteella, toteutuneiden kustannusten
mukaisesti. Maksatus voidaan tehdä yhdessä tai kahdessa erässä.

•

Ennen hakemuksen jättämistä on aina suositeltavaa olla yhteydessä oman alueen ELY-keskukseen ja
keskustella hankkeen rahoituskelpoisuudesta.

•

Avustuksen enimmäismäärä kehittämishankkeissa on enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä
kokonaiskustannuksista.

•

Avustusta on haettava aina ennen hankkeen aloittamista. Vain hakemuksen jättämisen jälkeen
syntyneitä kuluja voidaan hyväksyä tuen piiriin. Hankkeen voi käynnistää omalla riskillä, kun hakemus
on jätetty sisään.

•

Hankkeesta tulee pitää tarkkaa, omaan kustannuspaikkaan perustuvaa kirjanpitoa
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Lisätietoja yrityksen kehittämisavustuksesta

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Kannattaa aina olla yhteydessä alueelliseen asiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä
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