Inriktning av finansieringen
till företag på landsbygden i
Egentliga Finland
Grunder
Under programperioden 2014 – 2020 inriktas företagsstöd för landsbygden på grundval av:
 Lagen om stödjande av landsbygdens utveckling
(28/2014)
 Statsrådets förordning om företagsstöd för
landsbygden (80/2015)
 Programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland (landsbygdsprogrammet)
 Den regionala planen för utvecklingen av
landsbygden i Egentliga Finland
 Leader-gruppernas lokala strategier
 Samarbetsavtalet mellan NTM-centralen i Egentliga
Finland och regionens Leader-grupper
 Statsbidragsreglerna
Det företagsstöd som finansieras ur programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland beviljas
efter prövning. Avsikten är att främja utvecklingen av
jordbruket och landsbygdsområdena, sysselsättningen
och företagens konkurrenskraft. Finansiering beviljas de
åtgärder som på bästa sätt främjar målen i
landsbygdsprogrammet, den regionala landsbygdsutvecklingsplanen eller de lokala strategierna.
Ett villkor för att stöd ska kunna beviljas är att företaget
har förutsättningar för kontinuerligt lönsam verksamhet.
Dessutom ska den åtgärd som finansieringen beviljas för
vara av stor betydelse för företaget. Åtgärden ska ha en
väsentlig inverkan på företagets etablering, tillväxt eller
utveckling. Åtgärdens betydelse bedöms förutom på
basis av den ekonomiska inverkan också på basis av
resultat och kostnader. De åtgärder som beviljas
finansiering väljs ut enligt vissa urvalskriterier.
När företagsstöd beviljas, beaktas det befintliga utbudet
och konkurrensen bland företagen i branschen och
regionen. För att undvika att snedvrida konkurrensen
beviljas stöd inte för verksamhet där konkurrensen är
hård, även om det företag som söker stöd skulle ha
förutsättningar för att klara sig i konkurrensen. Med
beaktande av såväl det begränsade marknadsområdet

som den rådande konkurrenssituationen i branschen
överlag anser NTM-centralen att stöden i huvudsak inte
kan omfatta företag i följande branscher: sedvanlig
installation och entreprenadliknande verksamhet: företag
i VVSE-branschen, mark-, skogs, vatten- och
husbyggnadsentreprenad samt partiaffärer, import och
förmedlingsverksamhet.
Ett företag som är verksamt på en lokal marknad kan
beviljas stöd endast om företaget med sina produkter eller
tjänster ersätter de produkter eller tjänster som skaffas
utanför området eller kompletterar det regionala utbudet
när de verksamma företagen inte förmår tillgodose
efterfrågan i rimlig utsträckning.
Företag som anses vara verksamma på en lokal marknad
och därmed i huvudsak inte kan beviljas stöd är enligt
NTM-centralens uppfattning åtminstone företag inom
följande branscher: restaurangtjänster (restauranger,
lunchställen, caféer), servicefirmor och reparationsverkstäder, tjänster för välbefinnande (gym, motionsställen, fysioterapi, frisörer osv.), detaljaffärer och socialoch hälsovårdsbranschen (vårdhem, daghem osv.).
Bedömningen grundar sig på granskning fall för fall.
Den verksamhet som stöds ska ge åtminstone en
företagare eller arbetstagare som verkar inom företaget
huvudsaklig utkomst.

Företagets läge
Företagsstöd för landsbygden kan beviljas företag som
ligger på landsbygdsområden. NTM-centralen i Egentliga
Finland och regionens Leader-grupper har i samarbete
definierat landsbygdsområdet. Över de centrala
tätortsområden som inte ingår i landsbygdsområdet har
det gjorts kartor som finns till påseende på NTMcentralens webbplats.
När det gäller förädling och saluföring av jordbruksprodukter eller jordbruksföretag som också bedriver
annan företagsverksamhet än jordbruk, kan investeringsstöd även beviljas företag som ligger i ett stadsområde.

Nyetableringsstöd för företag
Nyetableringsstödet är avsett för etablering av företagsverksamhet som inte hör till jordbrukssektorn eller
skogsbruket. Nyetableringsstöd beviljas i första hand till
nya företag, men det kan också beviljas verksamma
företag som moderniserar sin affärsverksamhet. Nyetableringsstödet riktas till företag som lanserar en ny produkt
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eller tjänst på marknaden. Nyetableringsstöd kan endast
beviljas företag som ligger på ett landsbygdsområde.
Nyetableringsstödet kan t.ex. användas för att köpa
sakkunnig- eller konsulttjänster som behövs när
affärsverksamheten etableras eller utvecklas. Nyetableringsstöd beviljas i första hand till företag för vilka en
betydande del av etableringsåtgärderna och kostnaderna
för dem hänför sig till åtgärder för utvecklande av affärsverksamheten. Nyetableringsstöd kan beviljas för
utvecklingsåtgärder över 5 000 euro och till ett belopp av
högst 35 000 euro.

Investeringsstöd
Investeringsstöd kan beviljas nya eller verksamma
företag för materiella eller immateriella investeringar som
görs när verksamheten etableras eller utvidgas. Stödet
riktas till tillväxt- och/eller utvecklingsorienterade små
företag samt till jordbruksföretag som gör sin verksamhet
mångsidigare med företagsverksamhet som gäller annat
än jordbruk. Ett medelstort företag kan få stöd, om
slutprodukten av den verksamhet som stöds är en
jordbruksprodukt.
Investeringsstöd beviljas inte för investeringar som är
mindre än 10 000 euro. Stödets belopp fastställs på basis
av företagets storlek och den verksamhet som stöds:
Slutprodukt

Jordbruksprodukt

Livsmedel
Annan
Företagsstorlek
Mikro35 %
20 %
20 %
företag*
Litet
30 %
20 %
20 %
företag
Medelstort
20 %
företag
* Mikroföretag på ett skärgårdsområde utan fast
vägförbindelse maximal stödnivå 35 %.
Byggnadsförvärv eller nybyggande kräver i huvudsak fem
års varaktighet. För att klarlägga förutsättningarna för en
investering kan det beviljas ett stöd på 40–50 % av
kostnaderna. Kostnaderna för en genomförbarhetsstudie
är stödberättigande, även om den planerade investeringen inte skulle genomföras.

Riktlinjer i fråga om vissa branscher
Stuguthyrning kräver i regel att sökanden har idkat
yrkesmässig verksamhet tidigare. Enbart stugantalet ger
inte lönsamhet. Stugornas beläggningsgrad och andra
turisttjänster är väsentliga när det gäller att bygga upp en
lönsam företagshelhet. Långvarig uthyrningsverksamhet
finansieras inte.
Hästföretagande, såsom rid- eller träningsstall, kan
finansieras när det är fråga om yrkesmässig företagsverksamhet.
Verksamhet inom social- och hälsovårdsbranschen
finansieras endast om det är fråga om sådan verksamhet
som samhället inte är skyldigt att ordna och kundkretsen
kommer från ett område större än en kommun.
Finansiering beviljas ändå inte, om målet endast är att
utlokalisera en kommuns serviceproduktion.
Följande åtgärder finansieras inte:
 begagnade maskiner och anordningar
 egendom som skaffats med leasingfinansiering
 investeringar inom transportområdet
 anskaffning av mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer
 anskaffning av traktorer
 produktion av torv för energianvändning
 verksamhetsutgifter, anskaffning av djur,
ersättningsinvesteringar
 företagsaffärer där det gäller övertagande av en
befintlig affärsverksamhet samt ägarbyten
 affärsverksamhet som i huvudsak grundar sig på
uthyrning
 service- och förvaringsutrymmen för företagets egna
maskiner.

Uppföljning och ändringar
Dessa riktlinjer gäller de ansökningar om företagsstöd
som blivit anhängiga i Egentliga Finland 11.5.2015 och
senare. Programmets utfall följs upp och utvärderas.
Under programperiodens gång kan dessa riktlinjer vid
behov preciseras och ändras.
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