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Matföretag kan få finansiering ur programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för att inleda
verksamhet eller expandera. Du behöver inte en gård för
att kunna ansöka om stöd ur landsbygdsprogrammet.
Vill du utveckla affärsverksamheten, ta då reda på det
alternativ som passar bäst och ansök om finansiering!
Jordbruksprodukt eller livsmedel?
Stödet och stödvillkoren bestäms utgående från om ditt företag förädlar jordbruksprodukter
(Annex I-produkter) eller tillverkar livsmedel (Non-Annex I-produkter).
Företag som förädlar jordbruksprodukter
Du kan få företagsstöd för landsbygden, om ditt
småföretag eller medelstora företag förädlar
jordbruksprodukter. Med förädling och saluföring av jordbruksprodukter avses verksamhet där ett företag köper jordbruksprodukter
(produkter på Annex I-listan) och förädlar dem
så att produkten alltjämt är en jordbruksprodukt på Annex I-listan. En gård kan få stöd för
förädling och saluföring, när försäljningen av
produkter som gården har producerat sker på
ett fristående försäljningsställe.

Företag som tillverkar livsmedel
Du kan få företagsstöd för landsbygden, om ditt
småföretag eller din gård tillverkar livsmedel
(Non-Annex I-produkter). Bara sådana livsmedelsföretag som är verksamma på landsbygden
kan beviljas finansiering ur landsbygdsprogrammet. Din NTM-central berättar vilka stadsområden respektive landsbygdsområden det
finns i dina trakter. Landsbygdsområden kan
finnas också inom stora städer.

Fler stödvillkor
• Stödsökanden ska vara en fysisk person som har
•
•

•
•

•

fyllt åtminstone 18 år eller ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag där personer
som har fyllt 18 år innehar bestämmanderätten.
Stora företag beviljas inte stöd.
De företag som stöds ska stå på en så stadig
grund att de har förutsättningar att bedriva
kontinuerligt lönsam verksamhet. Åtminstone en
person (en företagare eller arbetstagare) ska få
sin huvudsakliga försörjning via företaget. Om du
också har en gård räcker det att företaget tillsammans med bedrivandet av jordbruk ger en person
dennes försörjning.
Du eller de anställda inom företaget ska ha tillräcklig yrkeskunskap.
Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Det här
är särskilt viktigt när företaget är verksamt på en
lokal marknad. Det är möjligt att stödja utvecklingen av en lokal marknad när det är fråga om
att jordbruksprodukter säljs direkt till konsumenter eller i korta leveranskedjor (om du t.ex. har
en butik som säljer jordbruksprodukter).
Stödet betalas i efterhand, därför behöver du
också egna pengar.

Mångahanda tillväxtmöjligheter
Du kan få finansiering för olika behov:
• För att grunda ett nytt företag, modernisera ett
befintligt företag och genomföra försök (nyetableringsstöd).
• För att företa olika anskaffningar (investeringsstöd).
• För att planera investeringar (stöd för genomförbarhetsstudier).
• För att genomföra samarbetsprojekt där matföretag deltar.

Nyetableringsstöd är till
hjälp i starten – bara för
livsmedelsföretag
Om du på väg att grunda ett företag i livsmedelsbranschen eller omdana ditt nuvarande företag till
ett livsmedelsföretag eller om du vill genomföra
ett försök som handlar om ny verksamhet, kan du
ansöka om nyetableringsstöd för företag. Stödet
kan beviljas bara livsmedelsföretag, alltså företag
där förädlingsprocessen resulterar i ett livsmedel
(Non-Annex I-produkt).
Nyetableringsstödet gör det lättare att inleda
företagsverksamhet och uppmuntrar den nya företagaren när företaget tar sina första steg. Nyeta-

bleringsstödet kan du använda till att genomföra
planen för företagsetablering, exempelvis
• köpa rådgivning om affärsverksamhet
• genomföra ett produktutvecklingsprojekt
• företa en pilotstudie som gäller produktionen
• göra upp en marknadsföringsplan
• testa marknadsföringen
• utreda möjligheterna till internationalisering.
Också verksamma företag kan få nyetableringsstöd,
om de börjar bedriva helt ny företagsverksamhet.
Din affärsplan bör vara färdigt uttänkt innan du
ansöker om stöd. Du ska också ha ställt upp mål,
bestämt vilka åtgärder som behövs och uppskattat
kostnaderna för dem. Som underlag kan du använda affärsplansmallar i allmänt bruk, exempelvis en
mall som du laddar ned i webbtjänsten FöretagsFinland. Samma webbtjänst innehåller dessutom
rikligt med fakta som är bra att känna till när man
vill grunda ett nytt företag: www.yrityssuomi.fi/sv/.
Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd
utgående från affärsplanen och dess genomförande. När det gäller försök kan 2 000–10 000 euro
beviljas i stöd. Stödet betalas i två eller tre poster.

Undersök förutsättningarna för
en investering i förväg med hjälp
av genomförbarhetsstudie
Funderar du på att göra en investering? Du kan få
stöd för att dels utreda förutsättningarna för att genomföra investeringen, dels planera investeringen.
Stödet är avsett för köp av sakkunnigtjänster.
Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie
förutsätter inte att investeringen genomförs. Resultatet av studien kan ju vara att det inte är vettigt att
göra investeringen, eller att det är klokt att vänta
ett tag med investeringen.
Med hjälp av en genomförbarhetsstudie kan du
till exempel ta reda på om det är ändamålsenligare
att skaffa en färdig produktionsbyggnad än att bygga en ny. Likaså kan du undersöka om det är mer
ekonomiskt att skaffa begagnade maskiner, trots
att stöd inte kan beviljas för sådana.
Företag som förädlar jordbruksprodukter kan få
40 % av de godkända kostnaderna i stöd för genomförbarhetsstudier.
Företag som tillverkar livsmedel kan få 50 % av
de godkända kostnaderna för genomförbarhetsstudier i form av stöd av mindre betydelse, alltså de
minimis-stöd. Ta i förväg reda på det belopp av de
minimis-stöd som du har fått under det innevarande
skatteåret och de två föregående. Du kan inte få stöd
om beloppet av de minimis-stöd under de tre senaste
skatteåren överstiger 200 000 euro.

Investeringsstöd underlättar
anskaffningar

Samarbete en styrka för
företagsamhet inom matbranschen

Både företag som inleder sin verksamhet och
verksamma företag kan ansöka om stöd för investeringar. Investeringsstödet kan utgöra 20–40
% av de stödberättigande kostnaderna. Stödnivåerna varierar beroende på om företaget förädlar
jordbruksprodukter eller tillverkar livsmedel samt
beroende på företagsstorleken och det geografiska
stödområdet.

I ett företagsgruppsprojekt utvecklar en grupp företag sin verksamhet genom både gemensamma och
företagsspecifika utvecklingsåtgärder. Målet kan
vara t.ex. att utveckla nya produkter och metoder,
korta leveranskedjor, marknadsförings- och försäljningssamarbete eller gemensamma produktfamiljer.
Slutresultatet av ett företagsgruppsprojekt kan vara
exempelvis att det startas en exportring eller ett
andelslag som ska betjäna företagen.
Stödet för företagsgruppen söks av någon utvecklingsorganisation som administrerar projektet: en
rådgivningsorganisation, ett utvecklingsbolag eller ett
offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning av motsvarande slag. Administratören
samlar ihop en lämplig skara mikro- och småföretag
på landsbygden till en grupp. Tillsammans med de
deltagande företagen planerar administratören den
utvecklingsdel som är gemensam för alla företagen

Du kan ansöka om investeringsstöd för att
• skaffa nya maskiner och andra anläggningstillgångar
• förvärva och uppföra byggnader
• göra immateriella investeringar, t.ex. anskaffa
datorprogram eller förvärva patent, licenser, upphovsrätter eller varumärken
• utveckla datorprogram samt skaffa och skräddarsy
färdig programvara för det företagets behov.

Stödnivåer i samband med investeringsstöd
Jordbruksprodukt
(Annex I)

Mikroföretag

Gemensamma
investeringar som
mikroföretag gör

Småföretag

Medelstora
företag

Stödområde I

35 %

40 %

30 %

25 %

Stödområde II

35 %

40 %

30 %

20 %

Stödområde III

35 %

40 %

30 %

20 %

Livsmedel
(Non-Annex I)

Mikroföretag

Mikroföretag
på öar utan fast
vägförbindelse

Småföretag

Stödområde I

35 %

35 %

35 %

Stödområde II

20 %

35 %

20 %

Stödområde III

20 %

35 %

20 %

Kommunerna
Viitasaari,
Pihtipudas,
Äänekoski och
Konnevesi

30 %

35 %

30 %

Läs mer om stödområdena 2014–2020: http://mmm.fi/sv/landsbygd/foretagsamhet-i-landsbygden

och avtalar med de deltagande företagen om deras
företagsspecifika åtgärder samt gör upp kostnadsförslagen. I kostnaderna för den gemensamma delen
inräknas också kostnaderna för att administrera och
sammanställa projektet.
Administratören ansöker om stöd, och stödet betalas på samma sätt som inom övriga utvecklingsprojekt. Stödet fördelas mellan de deltagande företagen i
form av de minimis-stöd, även om den nytta som företagen får av projektet består av utvecklingstjänster
i stället för pengar. Företagen undgår helt och hållet
det arbete som krävs för att administrera projektet.

Storleksklasser för företag
Följande definition av företagens storleksklasser
används när EU-medfinansierat stöd beviljas:
• Mikroföretag: färre än 10 anställda, och omsättningen eller balansomslutningen under 2 miljoner euro
• Småföretag: färre än 50 anställda, och omsättningen eller balansomslutningen under 10 miljoner euro
• Medelstora företag: 50–249 anställda, och omsättningen under 50 miljoner euro eller balansomslutningen under 43 miljoner euro
• SMF-företag (= små och medelstora företag):
färre än 250 anställda
• Stora företag: åtminstone 250 anställda eller
omsättningen över 50 miljoner euro eller balansomslutningen över 43 miljoner euro.

Kom med i nätverket för lokal
och ekologisk mat!
Sysslar ditt företag med lokal eller ekologisk mat?
Du är välkommen att delta i nätverken för aktörer
inom de här sektorerna! De landsomfattande samordningsprojekten för lokal mat och ekobranschen
intensifierar aktörernas samarbete åren 2015–2018.
Målet för nätverksarbetet är ny konkurrenskraft
för hela sektorn. Kom med – du kan lära dig mycket

Ansökan
om stöd
mavi.fi/hyrra
Stödansökan fyller du behändigt i på nätet.
Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om
stöd, se hur långt behandlingen av ditt
ärende har hunnit och bläddra i dina
ansökningsuppgifter. Inga speciella färdigheter krävs för att använda Hyrrä. Det är
lätt att fylla i e-ansökan, eftersom systemet
vägleder dig steg för steg. Hyrrä betjänar
dig dygnet runt på din egen hemdator.

Ta kontakt!
NTM-centralerna och Leadergrupperna
berättar mer om villkoren för och ansökan
om företagsstöd.
www.ntm-centralen.fi
www.leadersuomi.fi

Ytterligare upplysningar
på nätet
www.mavi.fi/foretagsstod
landsbygd.fi
www.yrityssuomi.fi/sv/
https://www.maaseutu.fi/lahiruoka
https://www.maaseutu.fi/luomu
http://mmm.fi/sv/landsbygd/foretagsamhet-i-landsbygden

nytt och få aha-upplevelser, samtidigt som du delar
med dig av dina insikter och erfarenheter!
Ta kontakt:
https://www.maaseutu.fi/lahiruoka
https://www.maaseutu.fi/luomu

