
Rahoitusta 
yritysten 
investointeihin ja 
kehittämiseen

Maaseuturahasto tukee 
yritysten perustamista 
ja investointeja, jotta 
kaupunkikeskustojen 
ulkopuolelle syntyisi 
lisää yritystoimintaa 
sekä työpaikkoja. 
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Tuen hakeminen
Maaseuturahaston yritystukia haetaan Kaak-
kois-Suomen ELY-keskuksen tai paikallisten 
Leader-ryhmien kautta. Sähköisessä Hyrrä-
palvelussa voit seurata asiasi käsittelyä ja 
selata hakemustietojasi. Leader-ryhmistä ja 
ELY-keskuksesta saat lisää tietoa yritystukien 
ehdoista ja hakemisesta. 

Näin haet  rahoitusta
 Ota aina ensin yhteyttä ELY-keskukseen 

 tai oman alueesi Leader-ryhmään ja 
 kerro yrityksesi kehitystarpeista. 

 Saat apua ja ohjeistusta hakuprosessiin 
 käynnistämiseen sekä sähköiseen Hyrrä-
 palveluun käyttöön.

 Voit alkaa toteuttaa hankettasi omalla 
 riskillä, kun olet saanut ilmoituksen 
 hankkeesi vireilletulosta ja hankkeen 
 toteutusaika on alkanut.

Rahoittajien yhteystiedot
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Toiminta-alue: Kaakkois-Suomi
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER
Toiminta-alue: Imatra, Parikkala, 
Rautjärvi, Ruokolahti
www.karkileader.fi

Leader Länsi-Saimaa ry
Toiminta-alue: Lappeenranta, Lemi, 
Luumäki, Taipalsaari, Savitaipale
www.leaderlansisaimaa.fi

Pohjois-Kymen Kasvu ry
Toiminta-alue: Kouvola, Iitti
www.pohjois-kymenkasvu.fi

Leader Sepra
Toiminta-alue: Pyhtää, Kotka, 
Hamina, Virolahti, Miehikkälä
www.sepra.fi

Ota yhteyttä, kerromme lisää!

Maaseuturahaston yritystuet 
2014-2020 Kaakkois-Suomessa



     ritysten perustamista ja investointeja 
   tuetaan, jotta kaupunkikeskustojen ulko-
puolelle syntyisi lisää yritystoimintaa sekä 
työpaikkoja. ELY-keskus ja Leader-ryhmät 
neuvovat tukien hakemisessa.

Yritystukea voi hakea
 vähintään 18-vuotias
 luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin 

 yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta
 mikroyritys tai pieni yritys
 keskisuuri yritys, kun kyseessä on 

 maataloustuotteiden jalostus
 maatila, joka harjoittaa tai ryhtyy 

 harjoittaman muuta yritystoimintaa

Tuettava yritys
 Sijaitsee kaupunkikeskustan ulkopuolella. 

 Tarkista aluerajaus rahoitta jalta.
 Toiminta on kannattavaa.
 Antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin 

 yhdelle henkilölle. 
 Yrityksessä on riittävä ammattitaito.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tuki makse-
taan aina takautuvasti toteutuneiden toi-
menpiteiden ja kustannusten mukaan. 

Perustamistuki
Jos olet perustamassa yritystä tai yrityksesi 
ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta liiketoi-
mintaa.

Perustamistukea voi käyttää asiantuntija-
palveluiden ostamiseen esim. seuraavia 
toimenpiteitä varten:

 Liiketoiminnan kehittämiseen 
 Tuotekehitykseen
 Tuotannon pilotointiin
 Markkinointisuunnitelman laatimiseen
 Koemarkkinointiin
 Kansainvälistymiseen

Tuen määrä
 5 000 – 35 000 euroa
 2 000 – 10 000 euroa 

 kokeilutoimenpiteisiin 

Investointituki
 Uusien tai käytettyjen koneiden ja muun 

 käyttöomaisuuden hankintaan
 Rakennusten ostamiseen, rakentamiseen 

 ja toimitilojen muutostöihin
 Ohjelmistojen, patenttien ja valmistus-

 oikeuksien hankintaan tai muihin aineet-
 tomiin investointeihin

Tuen määrä
 20-35 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

 Yli 20 % tukitaso koskee maataloustuot-
 teiden jalostusta ja ilman tieyhteyttä ole-
 via saaria. 

 Myönnettävän tuen tulee olla vähintään 
 2000 euroa.

Investoinnin 
toteutettavuustutkimus
Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea 
tukea investoinnin edellytysten selvittämis-
een ja suunnitteluun. Tuki on tarkoitettu 
asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutet-
tavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edel-
lytä investoinnin toteuttamista. 

Tuen määrä
 Tuki on enintään 50 % hyväksyttävistä 

 kustannuksista. Myönnettävän tuen tulee 
 olla vähintään 1500 euroa.

Hanketuet yritysryhmille
Vähintään kolmen yrityksen ryhmä kehittää 
toimintaansa yhteisillä ja yrityskohtaisilla toi-
menpiteillä. Tavoitteena voi olla muun muas-
sa markkinointiyhteistyön kehittäminen, 
tuoteperheen suunnittelu, osaamisen kehit-
täminen tai yritysten laatuvalmennus. 

Tuen hakijaksi ja hallinnoijaksi soveltuu 
kehittämisyhtiö tai muu julkis- tai yksityis- 
oikeudellinen yhteisö. 

Tuen määrä
 Jopa 75 % hyväksyttävistä kustannuksista
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