
Närings-, trafik- och
miljöcentralen

Innovationsexperter – 
Uppfinningsstiftelsen
Uppfinningsstiftelsens innovationsexperter, som arbetar 
vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, betjänar företag 
och privatpersoner i frågor om immateriella rättigheter 
och uppfinningsverksamhet, hjälper uppfinnare genom 
att kartlägga och utvärdera uppfinningsprojekt, ge råd i 
frågor om patent och andra industriella rättigheter och 
om finansieringen för utveckling och kommersialisering 
av uppfinningar, bistå vid ansökan om finansiering från 
Uppfinningsstiftelsen och andra finansiärer samt främja 
det tekniska, produktionsmässiga och kommersiella ut-
nyttjandet av uppfinningarna. Rådgivningen är gratis och 
konfidentiell.
Idéutvecklingstjänsten Tuoteväylä hjälper till att utveckla 
affärsverksamhet ur lovande idéer och uppfinningar. Har 
du en ny innovativ idé? Ger din produkt eller tjänst en lös-
ning på något problem? Skulle det vara möjligt och lönsamt 
att utveckla den till affärsverksamhet? Dessa frågor kan du 
utvärdera via Uppfinningsstiftelsens tjänst Tuoteväylä. Om 
idén anses ha tillväxtmöjligheter och internationell potenti-
al, kan den föras vidare till Uppfinningsstiftelsen för utveck-
ling. I annat fall hänvisas kunden till en lokal organisation. 
Tjänsten är gratis och avsedd för såväl privatpersoner som 
nystartade företag. 
Uppfinningsstiftelsens stöd och finansiering 
Uppfinningsstiftelsen kan ge stöd till utveckling av privat-
personers och nya företags innovativa idéer eller uppfin-
ningar. I detta skede kan man låta göra mer omfattande ut-
redningar och kartläggningar som gäller t.ex. IPR-strategi, 
marknaden och konstruktion av en prototyp. 
Efter dessa utredningar kan Uppfinningsstiftelsen bevilja 
uppfinningen eller idén ett finansiellt stöd för t.ex. patente-
ring, test av den tekniska och kommersiella funktionsdug-
ligheten samt produktutveckling och kommersialisering. Fi-
nansieringsbesluten fattas alltid från fall till fall. Stiftelsens 
finansiering är riskfinansiering, som det inte behövs någon 
säkerhet för.  Läs mer på www.keksintosaatio.fi. 

Kontaktperson:
Erkki Pietiläinen - innovationsexpert
050 312 8621, erkki.pietilainen@ely-centralen.fi

Utbildningsprojekt – Programmet för
utveckling av landsbygden 
Stödet riktar sig till utvecklingsprojekt som förstärker 
kompetensen och samarbetet för mikroföretag på 
landsbygden. I projekten förbättras yrkesskickligheten och 
kompetensen hos dem som bedriver företagsverksamhet 
på landsbygden och är med om att modernisera den samt 
förmedlandet och utnyttjandet av den nyaste kunskapen 
och idéerna.

Projekten kan omfatta t.ex. utbildning för mikroföretagare 
på landsbygden (t.ex. bokföring), utbildning som syftar till 
att förbättra verksamheten och bemästrandet (informa-
tionsteknik, marknadsföring, miljövård, vidareförädling av 
produkter, utveckling av produktionen och nätverkande 
mellan småföretag), utbildning som anknyter till hållbart 
nyttjande av energitillgångarna, regionala utredningar som 
tangerar landsbygdsutveckling samt insamling och publi-
cering av information. Stödtagare kan vara offentligrättsliga 
och privaträttsliga sammanslutningar eller stiftelser. Pro-
jektägare kan vara bl.a. en läroanstalt, förening, organisa-
tion eller kommun.

Kontaktperson:
Sirkku Wacklin - chef för verksamhetsstället
050 312 8665, sirkku.wacklin@ely-centralen.fi

Utbildningsprogram
Närings-, trafik- och miljöcentralerna erbjuder olika 
utbildnings- och utvecklingsprogram på finska och 
svenska för VD, ekonomichefer, exportchefer, mark-
nadsförings- och försäljningschefer eller personer som 
arbetar inom dessa områden. Närings-, trafik- och miljö-
centralen erbjuder även utvecklingsprogram inom områ-
det internationalisering.

Kontaktpersoner:
Tommi Sykkö - projektkoordinator 
050 312 8655,  tommi.sykko@ely-centralen.fi
 
Henrik Granqvist - företagsanalytiker
050 312 8689, henrik.granqvist@ely-centralen.fi

Experttjänster i produktform 
De produktifierade experttjänsterna är experttjänster 
eller utvecklingsverktyg som tagits fram för små och 
medelstora företag i olika skeden. De genomförs i före-
tagen enligt ett på förhand överenskommet produktkon-
cept som skräddarsys för företagens behov.  

Kontaktperson:
Tommi Sykkö - projektkoordinator 
050 312 8655, tommi.sykko@ely-centralen.fi

Bekanta dig närmare med innehållet i de 
produktifierade experttjänsterna på 
www.ely-centralen.fi/experttjanster

ESF-projekt
ESF-projekten främjar företagsamheten vid nya och 
etablerade företag, utveckling av personalen samt till-
gången på kompetent personal. Projekten består i första 
hand av utbildning och rådgivningstjänster. Europeiska 
socialfonden stöder utvecklingen av arbetsorganisatio-
nerna och personalens kompetens vid små och medel-
stora företag, främjar sysselsättningen, t.ex. motarbetar 
brist på arbetskraft, samt förbereder inför den allt ökan-
de andelen äldre arbetskraft.

Kontaktpersoner:  
Juha Holmi - ESF-koordinator, 050 312 8639 
Jouni Kytösaari - ESF-koordinator,  050 312 8589  
Kaj Kaski - specialplanerare, 050 312 8573 

E-post: fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Startstöd – Programmet för utveckling
av landsbygden 
Till nya eller expanderande företag på landsbygden, som 
ännu inte har anställd personal, kan man bevilja startstöd 
för anställande av de första arbetstagarna. Stödet bevil-
jas inte för företagarens egen lön. Stödet beviljas för högst 
två årsverken och för högst två år. Stödandelen är högst 
50 % av lönen. Det är inte möjligt att få stödet för en kor-
tare period än ett halvt år och inte heller för första gradens 
förädling av jordbruksprodukter.

Kontaktperson:
Sakari Virta - företagsanalytiker
050 312 8672, sakari.virta@ely-centralen.fi

Understöd till ensamföretagare för löne-
kostnader för den första arbetstagaren 
En ensamföretagare kan beviljas understöd för utvecklan-
de av företag, om arbetstagarens arbetsplats och arbetsgi-
varens fasta verksamhetsställe ligger i Kaustby ekonomis-
ka region eller på området för den f.d. kommunen Ullava. 
Understödet kan beviljas, om arbetstagaren anställs i ett 
anställningsförhållande som gäller tills vidare och arbets-
tagarens arbetstid är minst 25 timmar i veckan. Understö-
det är 30 % av lönen för arbetstagaren under de första 12 
månaderna och 15 % under de följande 12 månaderna. 
Understöd kan dock inte beviljas, om arbetstagarens an-
ställning har börjat innan understödet söks eller arbetsgi-
varen för samma tid får annat statligt stöd för anställande 
av arbetstagaren. Understödet kan inte heller beviljas för 
fiskeri, jordbruk, skogsbruk eller förädling eller marknads-
föring av jordbruksprodukter.

Kontaktpersoner: företagsanalytikerna
Ole Gustafsson, 050 312 8552
Esko Kesälä, 050 312 8576 
Tom Saksa, 050 312 8630 
Markus Sammallahti, 050 312 8691 

E-post: fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Samanskaffningsutbildning – 
Arbets- och näringsbyråerna
PrecisionsUtbildning – yrkesinriktad grund- eller till-
läggsutbildning som skräddarsys enligt företagets be-
hov. Arbetsgivaren betalar 20–75 % av utbildningspriset. 
Andelen påverkas av företagets storlek, omsättningens/
balansens storlek och utbildningens innehåll. Precisions-
utbildning lämpar sig också för utbildning av visstids-
permitterade.
RekryteringsUtbildning är ett bra alternativ, om arbetsgi-
varen inte finner yrkeskunniga arbetstagare. De studeran-
de får en utbildning som direkt kvalificerar för ett visst 
yrke eller en viss arbetsuppgift. Utbildningsprogrammet 
anpassas enligt företagets behov. De studerande väljs i 
samarbete med företaget och utbildaren. Arbetsgivaren 
betalar 30 % av utbildningspriset. De som deltar i utbild-
ningen kan få arbetslöshetsersättning under studietiden. 
Arbetsgivaren förbinder sig att anställa dem som avlagt 
utbildningen godtagbart.
OmställningsUtbildning – Om företaget måste säga upp 
anställda av produktionsmässiga eller ekonomiska orsa-
ker, kan företaget bära ansvar för sina anställdas framtid 
genom att hjälpa dem att hitta ett nytt yrke eller en ny 
arbetsplats. OmställningsUtbildning lämpar sig också för 
situationer då anställda permitteras tillsvidare. Utbildning-
en mål är att förbättra jobbsökarfärdigheterna och ge yr-
keskunskap för kommande arbetsuppgifter. Arbetsgivaren 
betalar 20 % av utbildningspriset.

Rekryteringstjänster – 
Arbets- och näringsbyråerna
Arbets- och näringsbyrån är en tillförlitlig samarbetspartner 
i rekryteringsfrågor och expert på arbetssökandena och 
arbetsmarknaden inom sitt eget område. Utgångspunkten 
är att anskaffning och förmedling av arbetskraft alltid görs 
på uppdrag av arbetsgivaren och servicen skräddarsys 
därefter. För rekrytering finns följande tjänster: mottagan-
de och publicering av lediga arbetsplatser via överens-
komna kanaler, rådgivning i besättandet av arbetsplat-
ser, sökande av lämpliga kandidater och presentering 
av dem för arbetsgivaren, utbildning av arbetstagare 
direkt enligt arbetsgivarens behov (samanskaffningsut-
bildning), extra tjänster vid rekrytering (HRV-tjänster, per-
sonaluthyrning), internationell arbetsförmedling (EURES-
service) och möjlighet att ordna rekryteringsevenemang 
bl.a. på byråernas jobbcenter.

Lönesubvention –  
Arbets- och näringsbyråerna 
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivare lö-
nesubvention för sysselsättning av en arbetslös ar-
betssökande. Lönesubvention kan beviljas för arbete i 
arbetsavtalsförhållande eller för läroavtalsutbildning. Lö-
nesubventionen består av två delar, en grunddel och en 
tilläggsdel. Grunddelen är ca 25 euro/dag. Tilläggsdelen 
bestäms av arbets- och näringsbyrån och varierar från 
fall till fall. Den är högst 60 % av grunddelen, i vissa fall 
högst 90 % av grunddelen. Subventionsbeloppet påverkas 
av omständigheter som beror på den arbetssökande och 
arbetsgivaren. Lönesubvention söks från den arbets- och 
näringsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatsen 
ligger eller vars arbetssökande anställs med subventionen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Ristrandsgatan 1
PB 240, 67101 KARLEBY
Tfn: 020 636 0140
Fax: 06-832 6590

Vi betjänar dig

Tjänster för mikroföretag
i Mellersta Österbotten

UTVECKLINGSTJÄNSTER

Experter, kompetensutveckling och rekrytering

Startpeng – 
Arbets- och näringsbyråerna
Syftet med startpeng är att främja uppkomsten av ny fö-
retagarverksamhet och sysselsättning av en person. Med 
hjälp av startpengen tryggas företagarens utkomst under 
den tid då han eller hon inleder sin företagsverksamhet och 
etablerar sig som företagare, dock för högst 18 månader.

Startpeng kan beviljas förutom arbetslösa arbetssökanden 
också personer som inte är arbetslösa och som från bl.a. 
lönearbete, studier eller hemarbete övergår att bli företaga-
re på heltid. Arbets- och näringsbyrån utreder om företags-
verksamhet är ett lämpligt sysselsättningsalternativ för den 
sökande, innan startpeng kan beviljas. Förutsättningarna 
för att beviljas startpeng är bl.a. att personen har företaga-
rerfarenhet eller utbildning, att det finns förutsättningar för 
en lönsam verksamhet, att stödet är nödvändigt med tanke 
på personens utkomst och att företagsverksamheten inte 
har påbörjats före beslut om beviljande av stödet fattats.

Startpengen består av två delar, en grunddel och en till-
läggsdel. Grunddelens storlek är ca 25 €/dag. Storleken 
på tilläggsdelen varierar från fall till fall enligt arbets- och 
näringsbyråns övervägande. Storleken på tilläggsdelen är 
högst 60 % av grunddelens belopp.

Ekonomi och finansiering Design och grafisk 
kommunikation

Datateknik

Internationalisering Affärsverksamhet Affärsverksamhet och 
kompetens

Försäljning och 
marknadsföring

Kvalitet och produktivitet Affärsplan

Företagsidé Produkt- och serviceidéer Produktivitet

Generationsväxling

Ta kontakt med arbets- och näringsbyrån på ditt om-
råde om du vill anlita arbets- och näringsbyråernas 
tjänster. Nationell servicenummer för företags-, sam-
funds- och arbetsgivarkunder 010 19 4905.



Investeringar Utveckling
Utvecklingsunderstöd för investeringar
Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för in-
vesteringar i maskiner, anordningar eller byggnader.  
Man kan också godkänna långvarig hyrning av maskiner 
och anordningar i form av hyresutgifter för tre år som mot-
svarar högst anskaffningens köpesumma.

Understödets maximala procentandel av anskaffningsutgif-
ten är 25–35 % för mikroföretag. De totala kostnaderna för 
projekten ska vara minst 7 000 euro.

Till utgifterna räknas inte förvaltnings-, finansierings-, för-
säkrings-, reparations- och underhållsutgifter eller andra 
motsvarande utgifter. För att få understöd för en inves-
tering ska understödstagaren finansiera minst 25 % av 
anskaffningsutgiften med annan än offentlig finansiering. 
Investeringsunderstöd kan inte beviljas företag i entrepre-
nad-, handels- eller transportbranschen eller företag som 
producerar personliga tjänster, med undantag för vissa 
turistprojekt samt projekt som tar fram ny service i vård-
branschen.

Kontaktpersoner: företagsanalytikerna
Ole Gustafsson, 050 312 8552
Esko Kesälä, 050 312 8576 
Tom Saksa, 050 312 8630 
Markus Sammallahti, 050 312 8691 

E-post: fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Energistöd 
För investerings- och utvecklingsprojekt som främjar 
energisparandet, effektivare användning av energi och 
användning av förnybara energikällor samt för energi-
besparingsutredningar som görs av godkända experter.

Stödet för energisyner kan vara högst 40 % av kostna-
derna för experten.  Man kan också söka stöd för inves-
teringar som främjar energisparandet och utnyttjande av 
inhemska energikällor. Det stödet är högst 30 %. För att 
investeringsprojekt ska få stöd måste kostnaderna vara 
minst 10 000 euro. Bra exempel på energistödsobjekt är 
energisyner, värmecentraler, investeringar i maskiner för 
bränsleproduktion, torvproduktionsmaskiner, små vatten-
kraftverk, solel och solvärme, jordvärme samt små vind-
kraftverk (2–20kW).

Kontaktperson:
Pekka Vaarasto - företagsanalytiker
050 312 8664, pekka.vaarasto@ely-centralen.fi

Stöd till bybutiker  
Investeringsstöd till bybutiker som säljer dagligvaror 
och ligger utanför ett stads- eller kommuncentrum. Villkor: 
årsförsäljningen av dagligvaror < 2 milj. € och ytan för för-
säljning av dagligvaror < 400 m². Understödet gäller också 
butiksbilar.  Understödet kan beviljas för investeringar som 
gör servicen bättre eller mångsidigare. Understödet kan 
vara högst 40 % av anskaffningsutgiften.

Kontaktpersoner: företagsanalytikerna
Ole Gustafsson, 050 312 8552
Esko Kesälä, 050 312 8576 
Tom Saksa, 050 312 8630 
Markus Sammallahti, 050 312 8691 

E-post: fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Investeringsstöd – Programmet för 
utveckling av landsbygden
Till mikroföretag på landsbygden samt till jordbruksföretag 
som idkar annan företagsverksamhet utanför jordbruket 
för byggande eller anskaffning av lokaler för före-
tagsverksamheten, köp av maskiner och anordningar 
eller olika förändrings- och förbättringsarbeten på an-
läggningstillgångarna. Stödet kan också beviljas för in-
vesteringar som ökar produktiviteten inom första gradens 
förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter, höjer 
kvaliteten på produkterna samt stöder internationalisering 
av verksamheten. 

Stödet beviljas inte för anskaffning av omsättningstill-
gångar och driftskapital. Investeringen ska genomföras 
på det sätt som är totalekonomiskt sett mest fördelaktigt 
med tanke på investeringens syfte. Då beaktas förutom 
investeringskostnaderna investeringens användningstid, 
beskaffenhet, drifts- och underhållskostnader samt andra 
motsvarande omständigheter. Stödets andel av anskaff-
ningsutgiften är 25–35 % för mikroföretag eller för annan 
företagsverksamhet vid sidan av jordbruket.

Kontaktpersoner:
Sakari Virta - företagsanalytiker
050 312 8672, sakari.virta@ely-centralen.fi

Företagsstöd till fiskerisektorn – 
Det operativa programmet för 
fiskerinäringen
Företag som idkar fiske, fiskodling, fiskförädling eller parti-
handel kan få stöd för investerings- och utvecklingsprojekt.  

Projektets totalkostnad ska vara minst 3 000 €.  Finansie-
ring kan fås för projekt som t.ex. moderniserar fiskeflot-
tan eller förbättrar kvalitet och hygien. Stödet kan variera 
mellan 10 och 60 % beroende på projekt. Läs mer på  
www.mmm.fi/sv/index/eff.html

Kontaktperson: 
Ulla Nikko - inspektör
050 312 8607 
ulla.nikko@ely-centralen.fi

Understöd för andra 
utvecklingsåtgärder
Stödet kan beviljas för utvecklande av produkter och 
tillverkningsmetoder, företagets affärskompetens, in-
ternationalisering samt för utredande av förutsättning-
arna för att grunda och driva företag samt annat med 
det jämförbart utvecklande av företagsverksamheten. 
 
Beloppet av utvecklingsunderstödet för andra utvecklings-
åtgärder kan vara högst 50 % av de godtagbara utgifter 
som utgör grunden för understödet.

Understödet kan omfatta kostnader för att anlita utomstå-
ende tjänster och experter. Det kan vara konsult-, expert-, 
utvecklings- och testningstjänster som hänför sig till ut-
veckling av produkter och tillverkningsmetoder, utveckling 
av företagets affärskompetens och -möjligheter, utveckling 
av förutsättningarna för internationalisering, kartläggning 
av nya potentiella marknader, utredning eller förbättring av 
förutsättningarna att ta sig in på en marknad eller stärka 
sin marknadsställning eller annan med det jämförbar be-
tydande utveckling av företaget eller affärsverksamheten. 

Godtagbara kostnader kan också vara anställande av en 
ny nyckelperson, reseutgifter, anskaffningar av maskiner 
och anordningar eller utgifter för motsvarande hyrande 
samt utgifter för råvaru- och halvfabrikatsanskaffningar. I 
produktutvecklingsprojekt är det också möjligt att godkän-
na lönekostnader för företagets egen personal.

Kontaktpersoner: företagsanalytikerna
Ole Gustafsson, 050 312 8552
Esko Kesälä, 050 312 8576 
Tom Saksa, 050 312 8630 
Markus Sammallahti, 050 312 8691
 
E-post: fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Finansiering för utveckling av 
arbetsorganisationer   – Tekes
Tekes finansiering för utveckling av arbetsorganisatio-
ner riktar sig till arbetsplatser i alla storlekar i olika bran-
scher. Finansiering kan sökas för projekt som utvecklar 
arbetslivsinnovationer och som förändrar arbetsplatsens 
verksamhetssätt när det gäller arbets-, organisations- och 
ledarskapspraxis. Man kan också utveckla t.ex. arbets-
processer och organisering av arbetet, chefsarbete och 
ledarskap, arbetsmetoder samt nätverksverksamhet, orga-
nisering av utvecklings- och innovationsverksamhet som 
involverar personalen på bred front, kompetensutveckling, 
system för prestationsbedömning, belöningssystem eller 
arbetstidssystem. 

Finansieringen för projekt som utvecklar arbetsorganisa-
tioner kan beviljas som Tekes FoU-finansiering eller de 
minimis-finansiering. Projektet förutsätts förbättra produkti-
viteten på arbetsplatsen och kvaliteten på arbetslivet, vara 
innovativt samt genomföras i samarbete mellan ledningen 
och personalen. I projektbedömningen beaktar man också 
förändringens omfattning i verksamhetssätten, på vilket 
sätt förändringen genomförs och förändringens nyhets-
värde samt möjligheten att utnyttja samma förändring på 
andra arbetsplatser. Det är möjligt att kombinera utveckling 
av arbetsorganisationen med ett mer omfattande projekt 
för utveckling av teknologi eller affärsverksamhet.

Förberedande finansiering – Tekes
Finansiering för företagens förberedelser inför forsk-
nings- och utvecklingsåtgärder samt för initiala ut-
vecklingsåtgärder som avser att utreda förutsättningarna 
för att inleda affärsfunktioner eller utveckla konkurrens-
kraften eller internationalisering eller något med det jäm-
förbart. Den förberedande finansieringen riktas till projekt 
som främjar företagens förutsättningar att inleda nya forsk-
nings- och utvecklingsprojekt, nya innovativa affärsverk-
samheter, internationalisering eller förbättrar det teknolo-
giska kunnandet eller annan kompetens som hänför sig till 
utveckling. I understöd beviljas högst 70 % av projektets 
godtagbara kostnader, dock högst 15 000 €.

Målet kan vara t.ex. en teknologistrategi, produktutveck-
lingsplan eller plan för utveckling av tillverkningsmetoder-
na, en utredning, utnyttjandeplan eller projektplan gällande 
datateknikens möjligheter, en affärsplan, en internationali-
seringsinriktad utredning, en utredning gällande kommer-
sialisering av innovationer, ledarskap, organisation eller 
verksamhetsplanering, en utredning gällande kommunika-
tion, marknadsföring, juridik eller finansiering eller utnytt-
jande av forskningstjänster och -resultat. 

Som projektutgifter kan man godkänna utgifter för anlitan-
de av utomstående tjänster och experter, löneutgifter för 
anställande av en ny nyckelperson (exklusive arbetsgivar-
avgifter) för en begränsad tid, löneutgifter för den nuva-
rande personalen enligt tim- eller dagbaserad arbetstids-
uppföljning (exklusive arbetsgivaravgifter, semesterlöner 
och semesterpeng) och resekostnader. Tjänsteproducen-
ten ska vara genuint fristående från understödssökanden. 
Mervärdesskatt godkänns inte som projektutgift

Utvecklingsstöd – Programmet för 
utveckling av landsbygden 
Till mikroföretag på landsbygden samt till jordbruksföretag 
som idkar annan företagsverksamhet utanför jordbruket 
för experthjälp eller utbildning som utvecklar företa-
gets affärsledning, marknadsföring, produkter eller 
någon annan del av företagets verksamhet, t.ex. hante-
ring av logistikkedjor eller utveckling av nyckelpersonernas 
kompetens. Utvecklingsstöd kan också fås för utredning av 
företagets förutsättningar för affärsverksamhet, högst 90 % 
av expertkostnader på maximalt 3000 €. 

Minst tre företag kan genomföra ett utvecklingsprojekt som 
en grupp. Alla medverkande företag ska uppfylla program-
mets förutsättningar. Sökande eller projektledare kan vara 
en utvecklingssammanslutning (rådgivningsorganisation, 
kommunalt näringslivsbolag, läroanstalt eller annan orga-
nisation som erbjuder företag utvecklingstjänster) eller en 
av gruppens medlemmar. Beroende på åtgärd, kostnader 
och bransch kan stödet uppgå till högst 50 % av de stödbe-
rättigande kostnaderna. 

Företagsgruppens utvecklingsstöd kan vara högst 75 % 
då stödet beviljas till en utvecklingssammanslutning. Kost-
nader som godkänns är anlitande av utomstående expert-
tjänster och köp av utbildning samt andra kostnader för ut-
vecklingsprojektet med undantag för anläggningstillgångar.

Kontaktpersoner: 
Sakari Virta – företagsanalytiker
050 312 8672, sakari.virta@ely-centralen.fi
Sirkku Wacklin – chef för verksamhetsstället
050 312 8665, sirkku.wacklin@ely-centralen.fi

Finansiering för forskning och 
utveckling – Tekes
Delfinansiering för krävande FoUI-projekt för produkter, 
affärsverksamhet, metoder och tjänster enligt deras svå-
righetsgrad, marknadsavstånd samt företagets storlek. 
Finansiering kan beviljas för skäliga och välgrundade 
kostnader för forskning och utveckling.  Hur krävande 
projektet är bedöms utgående från projektplanen. Som 
en del av utvecklingsprojektet kan man godkänna kost-
nader för planering av produktion, marknadsföring eller 
internationalisering eller planering av intern utbildning eller 
kostnader som föregår produktionsskedet och stärker den 
kompetens som behövs för att utveckla affärsverksamhe-
ten. De kan också vara produktifiering, piloter, demonstra-
tioner, provproduktion och validering. 

Godtagbara kostnader: penninglöner, personalbikostna-
der, allmänna kostnader beroende på företagets storlek 
20–50 %, resekostnader, material och förnödenheter, 
anordningskostnader, köptjänster såsom planerings- och 
forskningsarbeten samt utredningar. Finansieringen kan 
betalas som understöd eller lån eller en kombination av 
dessa. 

De minimis-understöd  – Tekes
Till små och medelstora företag som inleder innova-
tionsverksamhet kan man bevilja FoU-finansiering som 
understöd på de minimis-villkor för projekt med ett kost-
nadsförslag på högst 200 000 euro. Stödnivån är 35–50 %. 
Projekten kan ha en bredare kostnadsbas än FoU-projekt 
och gälla utveckling av hela affärsverksamheten, interna-
tionalisering, kartläggning av marknaden samt åtgärder 
utifrån kundernas behov.

Bra exempel: Företagets första (mindre) FoU-projekt som 
tar fram en produkt att sälja, testning efter avslutat projekt 
av funktionen hos den framtagna lösningen i kundcase el-
ler utveckling av företagets arbetsorganisation. Man kan 
också slå samman små helheter i ett stödbeslut. Projektets 
eventuella inkomster minskar inte de godtagbara kostna-
derna.

Transportstöd
Transportstöd kan beviljas för transporter av produkter 
som tillverkas av små och medelstora företag i Kaustby 
ekonomiska region samt på området för den f.d. kommu-
nen Ullava.

Transportstöd kan beviljas för transporter av produkter 
som tillverkats av små och medelstora företag på de områ-
den som nämns ovan. Stödet beviljas från tillverkningsstäl-
let och gäller transporter inom Finland.  Produkten ska vara 
framställd inom ett område som berättigar till transportstöd. 
Transportsträckan ska vara minst 266 km. Transportstödet 
är procentuellt och dess storlek beror på transportsträck-
ans längd. Stödet kan vara 7–29 % av transportkostnaden. 

Transportstöd söks varje halvår i efterhand inom tre måna-
der från det att halvårsperioden löpt ut. Halvårsperioderna 
är 1.1– 30.6 och 1.7–31.12.

Kontaktpersoner: företagsanalytikerna
Ole Gustafsson, 050 312 8552
Esko Kesälä, 050 312 8576 
Tom Saksa, 050 312 8630 
Markus Sammallahti, 050 312 8691 

E-post: fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Understöd för anskaffning av
innovationstjänster  – Tekes
Avsett för att uppmuntra små och medelstora före-
tag att skaffa den bästa möjliga sakkunskapen och 
kompetensen för sin forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet. Stödet består av finansiering 
för företagets utvecklingsverksamhet. Utgifter som god-
känns kan vara bl.a. strategikonsultation, forskningsba-
serade tjänster och metoder, anskaffning av marknads-
information, kommersialiseringstjänster eller coachning 
för att förankra förändringen och föra ut informationen.  
 
I finansiering kan man bevilja 75 % av de godkända 
kostnaderna för köptjänster. I stöd kan man betala högst 
200 000 € under tre års tid. Tjänsten ska köpas av en 
utomstående aktör som är fristående från företaget.

Finansiering för unga innovativa
tillväxtföretag  – Tekes
För finansiering i förstadiet väljs nya innovativa företag 
vars verksamhet är förknippad med stor tillväxtpotential 
i kombination med högklassig kompetens eller teknologi. 
I tillväxtens planeringsskede beviljas stöd för utarbetan-
de av en omfattande affärsplan, anskaffning av expert-
tjänster för marknads- och konkurrentanalyser och ut-
redningar av internationell tillväxt. I finansiering kan man 
få 75 % av de godtagbara kostnaderna, dock högst 
50 000 €. Godtagbara kostnader är bl.a. företagets egna 
löner, resor samt köptjänster.

Första skedets finansiering syftar till att få in företa-
get på ett tillväxtspår och se företagets konkurrenskraft 
på den internationella marknaden, typiskt 250 000 € / 
75 % understöd för projektets godtagbara kostnader. 
 
Andra skedet syftar till att göra företagets tillväxt och 
internationalisering snabbare och effektivare. För 
företag vars affärsmodell och kompetens garanterar en 
hållbar konkurrensfördel och en snabb tillväxt på den 
internationella marknaden. Företaget bör förstärka sin 
organisation på det sätt som tillväxten förutsätter. Finan-
sieringen i första och andra skedet uppgår sammanlagt 
till högst 1 milj. € (på utvecklingsområden 1,25 milj. €) 
per företag.

Kontaktpersoner för Tekes tjänster:
teknologiexperterna 
Vesa Kojola, 050 312 8580 
Mika Niskanen, 050 312 8608 
Jarkko Piirto, 050 312 8622 
Tom Strang, 050 312 8645 
 
E-post: fornamn.efternamn@tekes.fi
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