Piällysmies

Toiminta-alue
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• Enonkoski
• Savonlinnan maaseutualueet

Savonlinnan keskusta ei ole LEADER -aluetta

Tukimuodot ohjelmakaudella 2014-2020

1. Yrityksen perustamistuki
2. Investointien toteutettavuusselvitykset
3. Yrityksen investointituki

Yritysrahoitus
Toimintaa ohjaavat säädökset:
• Laki maaseudun kehittämisestä 28/2014
• Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuista 80/2015
Hankevalintakriteerit
• Toimintaryhmillä omansa
Tuella on oltava merkittävä vaikutus toimenpiteen toteuttamiseen; vähintään
yksi toimenpiteen reunaehdoista täytyttävä:
1. toteutuu nopeammin
2. toteutuu korkeatasoisempana
3. toteutuu laajempana
4. ei toteutettaisi sellaisenaan ilman myönnettävää tukea
Hakijalla oltava y-tunnus (ei perustettavan yhtiön lukuun)
Hakemuksen voi tehdä aluksi henkilötunnuksella

Rahoituksen edellytyksiä
• Tuettavan toiminnan on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin
yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle
• voi muodostua hakijan harjoittamasta alkutuotannosta ja sen
yhteydessä harjoittamasta yhden tai useamman muun
tuotannonalan yritystoiminnasta
• Yritystoiminta edistää sen ohjelman tavoitteita, johon osoitetuista
varoista tuki myönnetään
• Tuki ei vääristä kilpailua
• Yritystoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
• Yritys esittää toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman ja
kustannusarvion sekä selvityksen toiminnasta (esim. päätoimisuus,
ammattimaisuus)

Liiketoimintasuunnitelma (LTS)
1. Yrityksen perustiedot
2. Hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
3. Yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen
kehittämisestä
4. Suunnitellut toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat
tavoitteet ja tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen
arvioimiseksi
5. Toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
6. Kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
7. Tarvittavat muut lisätiedot sekä asiantuntijalausunnot
Suositellaan YritysSuomi –portaaliin tehtävää liiketoimintasuunnitelmaa!!
www.yrityssuomi.fi

Perustamistuen myöntämisen ehtoja

• Tukea ei voida myöntää henkilölle, joka saa nuoren viljelijän
aloitustukea TAI starttirahaa
• Toimivan yrityksen tulee perustamistukea saadakseen osoittaa,
että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön,
toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen,
tuotteeseen, palveluun tai uusiin asiakkaisiin;
• HUOM! Uuden liiketoiminnan hyväksi tehdystä työstä on
pidettävä työtuntikirjanpitoa ja toiminnan täytyy olla
todennettavissa kirjanpidosta esim. kustannuspaikkajaolla

Perustamistuki
• Tuki: 5 000 – 35 000 euroa
• Yritystoiminnan aloittamiseen uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa
uudistavalle yritykselle maaseudulla
• Aloittava yrittäjä =yritys perustettu 1.1.2014 jälkeen
• Ei starttirahaa samanaikaisesti
• Toimiva yritys = yritystoimintaa harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään
3 vuotta ennen tuen hakemista
• Asiantuntijapalvelut liiketoiminnan kehittämiseen
• Tuotantotilojen ja koneiden/laitteiden vuokrat
• Yrityksen perustamisvaiheen toimenpiteet
• Osallistuminen messuille (toimivat yritykset)
• Toimivan yrityksen osoitettava liiketoimintasuunnitelmassa, että
tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, markkinaalueeseen, tuotteeseen, palveluun, jne.

Perustamistuki
Pienimuotoiset kokeilut
• Tuki: 2 000 – 10 000 euroa
• Yritystoiminnan aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen
uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa uudistavalle yritykselle
maaseudulla
• Aloittava yrittäjä =yritys perustettu 1.1.2014 jälkeen
• Ei starttirahaa samanaikaisesti
• Toimiva yritys = yritystoimintaa harjoitettu yhtäjaksoisesti
vähintään 3 vuotta ennen tuen hakemista
• Yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien,
liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien
tuotteiden/toimintamallien suunnittelu, testaaminen ja
kehittäminen (rajattu laajuus ja aikataulu sekä rajatut
kustannukset)
• Ei investointeihin!

Perustamistuen myöntäminen
• Hakijan esitettävä toimenpidesuunnitelma ja kustannusarvio,
jossa mainittava
• Toteuttamisen tavoitteet
• Merkittävimmät toimenpiteet ja vaiheet
• Toteutumisen todentavat asiakirjat
Tuen määrä
35 000 € uuden yrityksen perustaminen tai uuden liiketoiminnan
kehittäminen (tuen vähimmäismäärä 5000 €)
10 000 € kokeiluun (tuen vähimmäismäärä 2000 €)
Maksetaan kertakorvauksena, vähintään 2 erää, enintään 3 erää!!

Toimenpiteet toteutettava 2 vuoden aikana

Investointien toteutettavuusselvitykset

• Tuki: 50 % hyväksyttävistä kustannuksista
• 40 % maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä
koskevaan investointiin
• Tuki vähintään 1 500 euroa
• Selvitetään yrityksen edellytykset toteuttaa aineellinen investointi
• Voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja
teknisiä edellytyksiä mukaan lukien rahoituksen hakemisen
edellytysten selvittäminen ja valmistelu
• Rakennusten suunnittelusta aiheutuvat kustannukset eivät ole
tukikelpoisia kustannuksia
• Ostopalvelut, palkat, muut tarpeelliset ja välttämättömät
kustannukset

Investointituen myöntäminen
Investointituen myöntämisen rajoitukset
•

Voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle silloin,
kun yritys korvaa alueen ulkopuolelta hankittavien palveluiden ja
tuotteiden kysyntää TAI täydentää paikkakunnan kysyntää, jota jo
toimivat yritykset eivät saa kohtuudella tyydytetyksi

•
•
•

Tuki 35 %:a, enintään 80 000 €
Kiinteistön hankinta, tuki 15 %:a, enintään 10 000 €
Tuen myöntämisen vähimmäismäärä 2000 € (hankinnan arvo oltava
vähintään 5715 €, alv 0 %)
Tuki maksetaan enintään 4 erässä

•

Investointituen myöntämisen rajoitukset

Investointitukea ei myönnetä
•
•
•
•

Korvausinvestointeihin
Traktorin hankintaan
Liikennealan hankintoihin
Yrityskauppoihin (omistajanvaihdos)

Huomioitavaa!!!
• Vireilletulo
• Hakemuksen jättäminen ei tarkoita vireille tuloa
• Piällysmies ry:n henkilöstö varmistaa vireille tulon ehtojen
täyttymisen ja ilmoittaa siitä hakijalle (sähköposti-ilmoitus)
• Toteutusaika
• On muistettava, ettei hankkeen vireille tulo ole sama asia kuin
toteutusaika
• Hanke voidaan hakea vireille paljon aikaisemmin kuin hankkeen
toteutus alkaa
• Jos kustannuksia alkaa syntyä heti vireille tulon jälkeen (omalla
riskillä), niin myös hankkeen toteutusajan on oltava käynnissä

Maksaminen
Perustamistuki
• 1. erä voidaan maksaa, kun toimenpidesuunnitelma on hyväksytty
•
•
•
•
•

tukipäätöksellä ja yritys on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin, alvvelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin
2. erä (ellei kyse ole viimeisestä erästä) voidaan maksaa, kun vähintään
puolet toimenpidesuunnitelman toimenpiteistä on toteutettu
Viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt toimenpiteet on
kokonaisuudessaan toteutettu
Ei ennakkoa
Maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä
Maksatusta haettava vähintään kerran vuodessa (jos yli 24 kk:n
kestoinen, jos max. 24 kk -> silloin voi maksatusta hakea harvemmin)

Maksaminen
Investointituki
• Maksuhakemuksen perusteena olevat toimenpiteet on toteutettu ja niistä
aiheutuvat menot ovat lopullisia (ei alennuksia, hyvityksiä, palautuksia)
• Ennen viimeisen erän maksamista investoinnin täytyy olla kokonaan
toteutettu
• Ennen tuen maksamista esitettävä selvitys kustannusten kohtuullisuudesta
(ellei arvioitu tukea myönnettäessä)
• Ei ennakkoa
• Maksetaan enintään neljässä erässä
• Rakentamiseen, laajentamiseen ja korjaamiseen myönnetyn
investointituen viimeinen erä on vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä
• Viimeinen maksatus haettava 4 kk:n kuluessa toimenpiteen
toteuttamisajanpäättymisestä
• Maksatusta haettava vähintään kerran vuodessa (jos yli 24 kk)

Hyrrästä
1. Hae verottajalta Katso-tunniste ja tee kytkentä Hyrrään
2. Kirjaudu Hyrrään pankkitunnuksilla
3. Täytä hakemus ja lähetä se sähköisesti. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua
hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä ja
lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti.
4. Voit lisäksi koska tahansa olla yhteydessä Piällysmieheen.
5. Saat sähköpostitse ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille.
Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta.
6. Kun hakemuksesi on käsitelty elyssä, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Jos
hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta täydennyspyynnön.
7. Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia on syntynyt, hae maksua
Hyrrässä. Jos maksuhakemusta tarvitsee täydentää, toimita täydennykset
Hyrrän kautta. Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat
tulevat tilille.

www.mavi.fi/hyrra
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