Yrittäjä!
ONKO SINULLA IDEA?

MEILLÄ ON RAHAA SEN
TOTEUTTAMISEEN

RAHOITUSTA MAASEUDUN
YRITYKSILLE
Pohjoissavolaiset yritykset voivat hakea tukia kaikkialla muualla
paitsi Kuopion ja Varkauden keskusta-alueilla. Elintarvikkeiden
ensiasteen jalostus on tukikelpoista kaikkialla Pohjois-Savossa.
Tuen lisäksi vaaditaan omaa rahoitusta.
• yritysten perustamiseen
• liiketoiminnan kehittämiseen
• tuotannon ym. kokeiluihin
• investointeihin
• yritysryhmille 3–10 yritystä yhdessä

TUKEA YRITYSTEN
JA ALUEEN KEHITTÄMISEEN
Maaseudun ja sen eri alueiden kehittäminen tukee ja
turvaa viihtyisän elämän pohjoissavolaisille asukkaille.
Yrittäjyys luo maaseudulle elinvoimaa, lisää palveluja
ja työpaikkoja. Yritystukea maaseuturahastosta
voivat hakea aloittavat tai jo toiminnassa olevat
yritykset sekä maatilat maatalouden
ulkopuoliseen yritystoimintaan. Rahoitusta
haetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselta
tai paikalliselta Leader-yhdistykseltä.

ELY-KESKUS
VAI LEADER-RYHMÄ?
ELY-keskus rahoittaa mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä sekä keskisuuria
elintarvikeyrityksiä. Leader-ryhmät rahoittavat sellaisia mikroyrityksiä,
joiden työllistyvyys on pääsääntöisesti enintään viisi vuosityöpaikkaa
ja joiden hankkeen kustannusarvio on pääsääntöisesti alle 100 000€.
Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstön määrä on alle
10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei ylitä 2 M€
euroa. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle
henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä).

PERUSTAMISTUKI
Aloittavalle tai toimivalle yritykselle
Perustamistuki 5 000–35 000€
Perustamistuki kokeiluihin 2 000–10 000€
• asiantuntija- ja ostopalveluihin
• tila- ja laitevuokriin esim. tuotekehityksessä
• uuden liiketoiminnan aloittamiseen
• uuden liikeidean kokeiluun

INVESTOINTITUKI
Aloittavalle tai toimivalle yritykselle
Investointituki max. 35%
Toteutettavuustutkimus max. 50%
• koneisiin, laitteisiin ja kalustoon sekä
tuotantotiloihin
• rakentamiseen
• aineettoman käyttöomaisuuden hankintaan
esim. ohjelmistot tai patentit
• uuden investoinnin edellytysten selvittämiseen
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YRITYSRYHMÄTUKI
3–10 yritystä, myös yli maakuntarajojen
Tuki 75%
• yritysryhmät kootaan esim. toimialan
tai teeman ympärille
• uusien yhteistyöverkostojen rakentamiseen
tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä
• koulutukseen ja asiantuntijapalveluihin

Ideasta
eteenpäin!
OTA YHTEYTTÄ

Leppävirta, Rautalampi,
Suonenjoki, Tervo, Varkaus
ja Vesanto

Kallanranta 11, PL 2000, 70101 KUOPIO
Pekka Stjerna, yritystutkija
puh. 0295 026 625
pekka.stjerna@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Kaavi, Kuopion maaseutualueet
(mukaan lukien Juankoski,
Nilsiä, Karttula, Vehmersalmi,
Maaninka), Rautavaara,
Siilinjärvi ja Tuusniemi

Mansikka ry, Ainonkatu 2,
77600 Suonenjoki
Kirsi Manninen
toiminnanjohtaja
puh. 045 131 5077
kirsi.manninen@mansikkary.fi
www.mansikkary.fi

Kalakukko ry, Isoharjantie 6,
71800 Siilinjärvi
Jaana Paananen
toiminnanjohtaja
puh. 040 510 3258
jaana.paananen@kalakukkory.fi
www.kalakukkory.fi

Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi,
Lapinlahti, Pielavesi,
Sonkajärvi ja Vieremä
Ylä-Savon Veturi ry,
Antinkatu 10, 74120 Iisalmi
Minna Partanen
toiminnanjohtaja
puh. 040 760 7173
minna.partanen@ylasavonveturi.fi
www.ylasavonveturi.fi

TUTUSTU RAHOITETTUIHIN IDEOIHIN WWW.HIGHWAYSAVO.FI

