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ELY-KESKUKSEN RAHOITUS/ LUONNOS 25.3.2020
YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS KORONAVIRUSEPIDEMIASTA AIHEUTUNEISSA MARKKINA- JA TUOTANTOHÄIRIÖISSÄ
KENELLE?
Avustus on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, joille koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisia markkina- ja tuotantohäiriöitä synnyttäen erityisesti yritysten maksuvalmiuden turvaamiseen
ja yritysrahoituksen saatavuuteen liittyviä tarpeita taloudellisen kriisin aikana. Avustusta voidaan
myöntää kaikkien muiden toimialojen pk-yrityksille, paitsi laissa avustuksen piiristä poissuljetuille
toimialoille, joita ovat maatalous, kalatalous ja metsätalous sekä maataloustuotteiden jalostus ja
kaupan pitäminen.
Avustus voidaan myöntää työnantajayritykselle, joka työllistää vähintään 1 ja enintään 5
työsuhteessa olevaa kokoaikaista työntekijää. Eli avustusta ei voida myöntää yrittäjäasemassa toimiville henkilöille.
Yrityksen kehittämisavustusta on mahdollista myöntää koko maassa seuraaviin kahteen kokonaisuuteen. Kumpaankin kokonaisuuteen ei voi hakea avustusta samanaikaisesti. Jos olet hakenut avustusta tilanneanalyysiin tekemiseen, voit hakea avustusta kehittämistoimenpiteisiin aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua tilanneanalyysiä koskevasta päätöksestä. Kumpaankin kokonaisuuteen
avustusta voi saada vain kerran.
MIHIN TOIMENPITEISIIN JA MIKÄ ON AVUSTUKSEN MÄÄRÄ
1. Tilanneanalyysin tekeminen
Avustusta voidaan myöntää tilanneanalyysin tekemiseen eli esim. toimenpiteisiin, joilla yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.
Avustuksen piiriin hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön laskennalliset palkkakustannukset. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään välillisiä kustannuksia (mm.
työnantajamaksut) ns. flat rate -menettely, joka lasketaan palkkakustannusten perusteella.
Palkkakustannusten osalta käytetään vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan määrää/
työntekijä eli hakemuksessa yritys ilmoittaa palkkakustannuksina tämän vakiopalkan mukaan lasketut palkkakustannukset hankkeen keston ajalta. Hankkeen kesto 2 kuukautta.
Esim. jos yritys työllistää yhden henkilön avustus määräytyisi seuraavasti: 1 työntekijä x
2 000 euroa + 50 % flat rate = 3 000 euroa, josta 80 %:n tukitaso eli avustus 2 400 euroa.
Avustuksen määrä on kuitenkin aina enintään 10 000 euroa perustuen työntekijöiden määrään.
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Mikäli yritys tarvitsee analyysin tai kehittämissuunnitelman tekemiseen ulkopuolista asiantuntijapalvelua, käytettävissä on lisäksi ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut lisätietoa ELY-keskusten verkkosivuilla
Avustuksesta osa voidaan maksaa ennakkona.
2. Kehittämistoimenpiteet
Avustusta voidaan myöntää niihin kehittämistoimenpiteisiin, joita yritys on tunnistanut kehittämissuunnitelmassa tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä esim. liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen ja tuotannon uudenlaiseen organisointiin. Avustusta ei voida
myöntää yrityksen tavanomaiseen toimintaan.
Avustuksen suuruus on enintään 50 000 -100 000 euroa.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:
Kehittämiskustannukset:
 yrityksen henkilöstön palkat todellisina kustannuksina
 ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä
henkilöstön koulutukseen hankittavat palvelut
 tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen
 tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet,
 palkkojen perusteella laskettava flat rate osuus välillisiin kustannuksiin
Avustuksesta osa voidaan maksaa ennakkona.
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Koronaviruksen vuoksi toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa, yritys
pyrkii uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.
Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa

