Investointituki
Esimerkki: Matkailutoiminnan kehittäminen porotilalle
Porotalousyrittäjä kehittää porotilalleen matkailutoimintaa. Hän kunnostaa tilansa pihapiirissä olevan vanhan pirtin majoitustilaksi ja
suunnittelee poronhoitoon liittyviä ohjelmapalveluja, jotka houkuttelevat varsinkin ulkomaalaisia asiakkaita.
Yrittäjä saa kehittämiseen investointitukea 35 %.
Hankintojen tukikelpoiset kustannukset ovat 60 000 euroa, jolloin rahoituksen määrä on 21 000 euroa.
Mitä hankitaan?
• rakennustarvikkeet ja kirvesmiehen palvelut
• majoitustilojen irtaimisto
• kota asiakastilaksi
• reki
• lumikenkiä ja muita ohjelmapalvelussa tarvittavaa käyttöomaisuutta
Mitä saavutetaan?
• porotalousyrittäjän työ kokoaikaiseksi ja ympärivuotiseksi
• arkipäiväisen työn tuotteistaminen lisätuloa tuovaksi ohjelmapalveluksi
• puoliso työllistyy osa-aikaisesti
• kylän matkailu piristyy
Mikä investointituki?
• Hakija voi olla aloittava, laajentava tai toimintaansa kehittävä yritys.
• Investoinnilla tulee olla olennainen merkitys yritykselle.
• Investoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät yleiskustannukset kuuluvat tuettavaan toimenpiteeseen. Näitä ovat esim. lupa- ja rekisteröintimaksut.
• Rakennusinvestoinnin suunnittelukustannukset voivat syntyä ennen hankkeen vireille tuloa.

• Tuettavia ovat mm.
»» rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentaminen, laajentaminen,
korjaaminen tai hankkiminen.
»» koneiden ja laitteiden sekä välineiden ja kaluston hankkiminen.
»» aineettomat investoinnit, kuten tietokoneohjelmistojen hankkiminen ja
kehittäminen sekä patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen.
• Rahoitusta myönnetään paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle vain,
jos yritys korvaa alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita ja palveluja tai
täydentää alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kykene
vastaamaan kysyntään.
• Yrityksen osaaminen, ammattitaito, taloudellinen asema ja maksuvalmius
tulee olla suhteessa hankekokoon.
• Tukitaso on pääsääntöisesti 35%. Energiahankkeissa tuki on 20%.

Rahoituksen saannin edellytykset
Yritysrahoitus voidaan myöntää pienille
aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tavoitteena on
luoda kotiseudulle uusia palveluja, työ-

paikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tavanomaisen yritystoiminnan
lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan jotain aivan uutta.

Huomioithan myös nämä
• yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
• yrityksen tulee osoittaa riittävä ammattitaito
• yrityksen tulee tuottaa pääasiallinen
toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle

• Rahoitus ei saa vääristää kilpailua
• yrityksen tulee esittää toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma
ja suunnitelma toimenpiteistä, joihin
tukea haetaan sekä kustannusarvio
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