YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN
KEHITTÄMISAVUSTUSTEN HAKU
Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja EteläKarjalan maakunnat

Ideahaku 1.9.2017–31.10.2017
Varsinainen haku 15.11–14.12.2017
Hakijan ohje
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HAKUMENETTELY JA AIKATAULU
Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun
Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydetään jättämään vapaamuotoiset ns. ideahakemukset. Toisessa vaiheessa pyydetään jättämään varsinaiset hakemukset niistä hankeideoista, jotka ovat läpäisseet ensimmäisen vaiheen arvioinnin. Kaksivaiheisella haulla pyritään
välttämään sekä hakijan että viranomaisen turhaa työtä..
Ensimmäinen vaihe 1.9.2017 - 31.10.2017
Ideahakemukset jätetään rakennerahastot.fi -sivustolla. Sivustolla aukeaa sähköinen hakulomake, joka ohjeistaa täyttämisessä. Ideahakemusten perusteella tutkitaan hankkeen yleisiä
edellytyksiä lainsäädännön näkökulmasta ja tehdään pääpiirteinen arvio sopivuudesta esim.
rakennerahasto-ohjelmaan.
Polku hakemuslomakkeeseen: www.rakennerahastot.fi/etela-suomi > rahoituksen hakeminen
> hakuajat > yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushaku 2017
Toinen vaihe 15.11.2017- 14.12.2017
Hakijat, joiden hankeideat ovat läpäisseet ensimmäisen vaiheen arvioinnin, jättävät varsinaisen hakemuksen yritystukien sähköisessä asioinnissa. Hakemukset arvioidaan arviointiryhmässä ja pisteytetään. Tämän arvioinnin perusteella syntyy paremmuusjärjestys ja lopullinen
hankevalinta. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoin ja arvioidaan käyttäen Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan
1 tai 2 mukaisia erityistavoitteiden arviointikriteereitä1 .
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kts. Hakupainotukset - osio
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MILLAISIA HANKKEITA VOIDAAN RAHOITTAA?
Hakijat
Rahoitusta voivat hakea Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimivat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esimerkiksi kunnat, kaupungit, yhtiöt
ja säätiöt. Voiton tavoittelemattomuus esimerkiksi osakeyhtiöiden tapauksessa tulee olla yhtiöjärjestykseen merkittynä. Vähimmäisvaatimuksena ovat Patentti – ja rekisterihallituksen
edellyttämät yhtiöjärjestyksen pykälät voitonjaosta. Tilikaudelta voi siis syntyä voittoa, mutta
varoja ei voi jakaa esim. osinkoina.

Hankkeiden toteutusalue
Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella. Aluetta laajemmista hankekokonaisuuksista tulee neuvotella rahoittajien kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
Kohderyhmä ja hankkeiden sisällöt yleisellä tasolla
Hankkeiden tulee edistää esim. kohderyhmänä olevien yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja
laajentumista (esim. liikevaihdon kasvu, toiminnan laajentaminen tai kansainvälistyminen), uuden yritystoiminnan perustamista, verkostoitumista tai synnyttää yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tai kartoituksia. Esimerkiksi yritysten tarvitsemien palveluiden pilotointi alueilla joilla palvelua ei ole tarjolla markkinaehtoisesti (pullonkaulat) voi tulla kyseeseen, kuten
myös pk-yritysten verkostojen kokoaminen. Myös yrityskiihdyttämöt, tutkimusinfrastruktuurit tai
pilointi- ja demonstraatiolaitokset voivat olla toimintaympäristötuella tuettavaa toimintaa
Hakupainotukset
Tässä haussa haetaan erityisesti hankkeita, jotka sopivat hallituksen linjaamiin kärkialoihin
kuitenkin alueelliset vahvuudet huomioiden. Näin ollen hankkeiden tematiikka tulisi suunnata
yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistuvaan liiketoimintaan erityisesti bio- ja kiertotaloudessa, cleantechissä, digitaalisuudessa ja terveystoimialalla. Aineettoman tuotannon ja
luovan talouden syntyä ja kasvua sekä luovan osaamisen hyödyntämistä tuetaan kaikilla toimialoilla.
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Hakijoiden tulee tutustua Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 tai 2 teemoihin. Käytettävissä on kaikki erityistavoitteet pois lukien erityistavoite
1.2.
Rakenne
Hankkeet voivat kestää enintään 3 vuotta, tyypillisimmin 1,5 – 2 vuotta. Hankkeen kesto tulee
suhteuttaa toimenpiteisiin ja budjettiin sekä tulosten mahdollistamiseen. Vaikka esimerkiksi ns.
esiselvitysosio voi olla mahdollinen hankkeessa, haetaan pääasiassa hankkeita, joissa toimenpiteet kohdistuu jo tutkitun tiedon pohjalta selvitettyyn tarpeeseen ja sen edistämiseksi
tarvittaviin toimenpiteisiin. Hankkeissa tulee olla perusteltu selvitys toiminnan jatkuvuudesta
hankkeen jälkeen.
Hanke tulee esittää ns. neljän T:n – mallilla. Tässä mallissa esitetään tarve, tavoite, toimenpiteet ja tulokset mahdollisimman konkreettisesti, ideahakuvaiheessa myös riittävän tiivistetysti.
Toiminnan ja tulosten mittareita tulee esittää viimeistään lopullisessa hakemuksessa ideahakuvaiheen jälkeen. Kustannusarvio tulee esittää, kuten myös rahoitussuunnitelma. Toimenpiteiden tulee olla välittömässä yhteydessä kustannuksiin..
Kustannukset
Hankkeita rahoitetaan poikkeuksetta ns. flat rate – mallilla, jossa hakija esittää kustannuksia
henkilöstöstä ja ostopalveluista, mahdollisesti myös joitain muita kustannuksia, esimerkiksi
kohderyhmän tilavuokrat ja laitteet. Pääpaino hankkeissa on henkilöstökustannuksilla, mutta
kohtuullinen ja perusteltu määrä ostopalveluita voidaan hyväksyä. Ajatus taustalla on se, että
hakijalle jäisi mahdollisimman paljon osaamista ja kokemusta, joka useimmiten toteutuu tehokkaimmin itse tehdyllä työllä.
Henkilöstökustannuksissa tulee esittää hankkeen kannalta olennaisia työmääriä, esimerkiksi kokoaikaisia tai vähintään 50 % työajan mukaisia työpanoksia. Pienet työn osuudet tulee
toteuttaa ostopalveluin. Palkkakustannusten kohtuullisuutta arvioidaan rahoittajan toimesta.
Ohjeena toimivat kunta-alan palkat tai hakijan oma palkkataulukko, mutta kuitenkin siten, että
hyväksytään vain toimenkuvat, jotka ovat perusteltuja nimenomaan hankkeen näkökulmasta.
Henkilöstökustannuksista lasketaan ja maksetaan ns. vakioerä välillisiä kustannuksia (24 %),
jolla katetaan kaikki muut kustannukset, esimerkiksi toimistokulut, työntekijöiden laitehankinnat ja matkat sekä ohjausryhmän kulut) Poikkeuksia tästä esitellään alla.
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Ostopalvelut ovat esimerkiksi fasilitointien, valmennusten tai työpajojen osalta hyväksyttäviä.
Ostopalveluissa voidaan hyväksyä myös kohderyhmän matkakuluja, yksittäisiä tila- tai tarjoilukustannuksia, mutta ei hankehenkilöstön tai ohjausryhmän kuluja. Harkinnanvaraisesti voidaan hyväksyä muita tarpeellisia taloudellisia selvityksiä tai markkinointi-, viestintä- tai teknisiä
palveluita, jos niillä on välitöntä vaikutusta yritystoimintaan tai palveluiden pilotointiin. Erilaisia
luvituksessa edellytettäviä rakennusteknisiä suunnittelutöitä (esim. LVI - suunnittelu), kaavaselvityksiä jne. ei pääsääntöisesti hyväksytä. Yrityskohtaisten konsultointipalveluiden hankkiminen ei kuitenkaan ole sallittua, koska tällaiset toimenpiteet tulisi toteuttaa yrityksen kehittämisavustuksella tai yritysten kehittämispalveluilla. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen yhtenä tavoitteena voi olla tuottaa yrityskohtaisia hankkeita. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa, että asia tuotaisiin esiin jo hakemusvaiheessa.
Poikkeuksena edellisestä ovat a) konsultaatio, joka annetaan yksittäiselle henkilölle tai tiimille
ja jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden yritystoiminnan perustaminen, kuitenkin niin että
kaikki halukkaat voivat tuloksia hyödyntää ja b) pilottiryhmälle ostettavat konsultaatiot. Jälkimmäisessä b – kohdan tapauksessa on kyse hankkeesta, jossa esimerkiksi pilotoidaan yritysten
tarvitsemaa palvelua pienelle yritysjoukolle. Tässä voidaan viranomaisen harkinnasta sallia
yrityskohtaiset konsultaatiot esimerkiksi enintään 10 yritykselle. Myös tiimien konsultaatiot ovat
harkinnanvaraisia ja määrältään rajallisia.
Tilavuokria voidaan hyväksyä kohderyhmän osalta pitempiaikaisinakin, mutta tilat tulee kuitenkin vuokrata ulkopuoliselta vuokranantajalta, ei esimerkiksi omia tiloja vuokraten. Vuokrakustannuksena ei hyväksytä kuin pienehkö, kohtuullinen osa kokonaiskustannuksista, koska
hankkeen tarkoitus on ensisijassa kehittäminen, ei tilojen tarjoaminen.
Laitehankinnat erillisinä kustannuksina tulee olla hankkeen toiminnan kannalta perusteltuja
ja välttämättömiä, sekä ennen kaikkea vain kohderyhmän käyttöön hankittavia. Laitehankintojen yhteydessä voidaan hyväksyä esimerkiksi käyttökoulutusta myös hankehenkilöstölle.

Myös edellä esitetyissä asioissa on mahdollista järjestää neuvonpitoa sellaisten hankkeiden
suhteen, jotka menestyvät ideahaussa. Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista:
www.rakennerahastot.fi > Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Yksinkertaistetut kustannusmallit.
Rahoitus
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Hankkeiden maksimitukiprosentti on lain rajaama 80 %. Tässä haussa rahoitamme hankkeita
kuitenkin pääasiassa 50 - 70 % tukiosuudella. Rahoituslähteenä on Euroopan aluekehitysrahasto.
Rahoitus voi koostua tuen lisäksi kuntarahoituksesta, muusta julkisesta rahoituksesta, omarahoituksesta tai yritysten rahoituksesta.
Tuki taloudelliseen toimintaan myönnetään de minimis -ehtoisena
LISÄTIETOA JA YHTEYDENOTOT
Ideahakuvaiheessa voidaan neuvoa yleisellä tasolla hakijoita resurssien puitteissa, kuitenkaan
tasapuolisuuden kärsimättä. Varsinaista hankkeen rakentamisen neuvontaa Hämeen ELYkeskus ei tässä vaiheessa anna, ideavaiheen läpäisseet voivat saada tarkempaa konsultaatiota rahoitusasiantuntijoilta. Neuvontaa tarjoavat Riikka Huhtanen (0295 029 123), Valtteri
Karhu (0295 025 149) ja Päivi Niiles (0295 021 113),

