Sparra ditt företag i
toppform med stöd från
landsbygdsprogrammet
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utveckling av
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2014–2020

Hjälp när företaget tar sina
första steg

Hjälp när verksamma
företag slår in på en ny väg

Du som är blivande företagare – testa om du skulle kunna ge företagsstarten en skjuts med hjälp av
nyetableringsstöd:

Du som är en erfaren företagare – testa om
nyetableringsstödet skulle kunna vara startskottet
för att ge ditt företag en ny inriktning:

Du har en affärsidé.
Du har låtit idén mogna och har redan gjort upp
eller är i färd med att göra upp en affärsplan i
avsikt att grunda ett företag.
Du är på väg att grunda ett eget företag för
första gången.
Du tycker att du inte kan tillräckligt om företagande och tänker att det skulle vara bra med råd
och vägledning i det skede då företaget tar sina
första steg.
Du skulle kunna ha behov av utomstående expertis också med tanke på produktutvecklingen.
Marknadsföringsråd skulle du inte heller tacka
nej till.
När du får fart på företaget skulle du kunna ge
dig ut på den internationella marknaden.

Du har bedrivit den nuvarande företagsverksamheten i åtminstone tre år.
Det tycks inte riktigt finnas möjligheter att expandera eller utveckla din nuvarande företagsverksamhet.
Du är intresserad av att rikta in företaget på något
helt nytt, till exempel en ny bransch.
Du vet att din företagarkompetens räcker till,
men den nya verksamheten är så pass okänd att
experthjälp skulle kunna behövas för att du ska få
upp farten.
Du har låtit idén mogna och har redan gjort upp
eller är i färd med att göra upp en affärsplan för
den nya verksamheten.
Svarade du ja på de fem frågorna? Du skulle
kanske kunna få nyetableringsstöd för att ge din
affärsverksamhet en ny inriktning.

Svarade du ja på åtminstone de fyra första
frågorna? Nyetableringsstödet skulle kunna vara
till hjälp i det skede då du startar ditt företag.
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Önskar du få hjälp av någon utomstående när det
gäller företaget eller företagsidén? Finansieringen av
landsbygdsföretag ger möjlighet att skaffa sakkunnigoch utvecklingstjänster som är till nytta både när nya
företag inleder sin verksamhet och när befintliga företag
slår in på en ny bana.
Om det nya företag som du planerar är tänkt att
bedriva jordbruk eller förädla jordbruksprodukter kan du inte få nyetableringsstöd. Men det är

möjligt att ansöka om t.ex. investeringsstöd för att
utveckla gårdar och sådana företag som förädlar
jordbruksprodukter.

Nyetableringsstöd – ett exempel
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Gör först upp en affärsplan
Du kan ansöka om nyetableringsstöd när
din affärsplan är färdig. Som underlag kan
du använda affärsplansmallar i allmänt
bruk, exempelvis en mall som finns i webbtjänsten FöretagsFinland och som du fyller
i på nätet. Samma webbtjänst innehåller
dessutom rikligt med fakta som är bra att
känna till när man vill grunda ett nytt företag: www.yrityssuomi.fi/sv/

Dela upp utvecklingsarbetet i
mindre bitar
När din affärsplan är färdig kan du börja fundera på hurdan experthjälp som kan vara till
nytta när du genomför planen under de första
åren av företagets existens.
Dela upp utvecklingsbehoven i lämpliga
helheter. Varje helhet bör ha ett tydligt innehåll och ett tidsmål, och en prisuppskattning
behövs också. Tänk alltså ut vilket slag av
expert du behöver och för hur många dagar
samt hur mycket en rådgivningsdag skulle
kunna kosta.
Det är möjligt att använda nyetableringsstöd för företag till åtgärder av utvecklingstyp. Om du planerar en bygginvestering eller
en investering i maskiner eller anordningar,
kan du ansöka separat om investeringsstöd
för företag.
Exempel på utvecklingshelheter:
• Coachning i affärsverksamhet som pågår
hela den tid då företaget etablerar sig (1–3
år). Du anser att det skulle vara bra med
en rådgivare, mentor eller konsult som
kommer och sparrar till exempel varannan
månad, i en eller en halv dag per gång. Du
behöver alltså en rådgivare i 3–6 dagar/år.
• Produktutveckling eller tjänstedesign, ett
projekt för vilket du enligt din bedömning
behöver hjälp av en expert.
• Småskaliga tillverkningsförsök eller pilotprojekt. Exempel: Du hyr en produktionslokal och utrustning för några dagar av ett
företag eller en läroanstalt. På så sätt får
du värdefull kunskap om vilken maskin

eller tillverkningsteknik som lämpar sig för
din produkt.
• Testning av en tjänst som du planerar.
• Digital verksamhetsstyrning, logistik, försäljning, marknadsföring och kundtjänst.
• Utarbetande av en marknadsföringsplan.
• Testmarknadsföring som ger dig information om hur pass väl åtgärderna i
marknadsföringsplanen fungerar.
• Utarbetande av ett kvalitetssystem. När
du får i gång produktionen i ditt företag
är det dags att sammanställa ett kvalitetssystem. Också det blir bättre när du letar
fram en lämplig expert som ger råd om hur
sammanställandet går till.
• Exportutredning. Du har beslutat dig för
att få upp farten ordentligt på hemmamarknaden under ett par år och bestämmer dig för att skaffa information om
exportmöjligheterna (bland annat om
marknadsområdet och nya kundgrupper).
När du har planerat och beskrivit de utvecklingshelheter som behövs så placera in dem
i ett tidsschema som omfattar några (högst
tre) etableringsår.

Testa idén: är den bra?
Finns det efterfrågan på den tjänst som du
planerar? Är konsumenterna villiga att köpa
din produkt? Du kan få nyetableringsstöd
för ett försök som svarar på frågor av exempelvis den här typen. Du kan t.ex. tillverka
eller låta tillverka ett litet produktparti och
samla in respons av köparna.
Försöken kan vara ett inslag i ett större
projekt som du ansöker om nyetableringsstöd för. Men du kan också genomföra ett
fristående försök – efter det vet du om du
ska utveckla den nya företagsverksamheten
i den form som du ursprungligen planerat
eller om du behöver rucka på planen.
Försök är alltså lika med välplanerad testning av nya produkter, tjänster eller verksamhetsmodeller, i begränsad skala och enligt en viss tidtabell. Resultaten av försöket
hjälper dig med den fortsatta inriktningen av
utvecklingsarbetet eller visar att affärsidén
inte fungerar.

Nyetableringsstöd kan sökas av
• fysiska personer som är åtminstone 18 år
• aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och
andelslag*

• små företag
• gårdar.

* Bestämmanderätten i bolag eller andelslag som
beviljas stöd ska innehas av personer som har fyllt
18 år.

Företag som kan få stöd
• ska ligga på landsbygden. Läs mer om lands-

•

•

bygdsområdena på adressen ymparisto.fi/
kaupunkimaaseutuluokitus. På webbplatsen
www.landsbygd.fi hittar du information om de
olika stödområdena i samband med företagsstöd.
ska ha förutsättningar att bedriva kontinuerligt
lönsam verksamhet. Åtminstone en person (en
företagare eller arbetstagare) ska få sin huvudsakliga försörjning via företaget. När annan företagsverksamhet bedrivs i anslutning till en gård
räcker det att företagsverksamheten tillsammans
med den verksamhet som bedrivs på gården ger
en person dennes försörjning.
ska ha tillräcklig yrkesskicklighet.

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Det här
är orsaken till att företag som är verksamma på en
lokal marknad sällan kan beviljas stöd.

Stödbeloppet
Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd.
Stödet betalas i två eller tre poster.
När det gäller försök kan 2 000–10 000 euro
beviljas i stöd.

Ansökan
om stöd
mavi.fi/hyrra
Du kan ansöka om nyetableringsstöd på
elektronisk väg i Hyrrä. Hyrrä är en tjänst
där du kan ansöka om stöd, se hur långt
behandlingen av ditt ärende har hunnit och
bläddra i dina ansökningsuppgifter.

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
mavi.fi/foretagsstod
www.landsbygd.fi
www.yrityssuomi.fi/sv/

Nyetableringsstödet är avsett för företagsutveckling och finansieras ur programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland,
som EU medfinansierar. Grundandet av företag
stöds eftersom målet är att det på landsbygden i
snabbare takt ska etableras nya, framgångsrika
och växande företag som utvecklar sin affärsverksamhet genom uppfinningsrika lösningar.

