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Samarbetsprojekten är näringsinriktade
utvecklingsprojekt som två eller flera aktörer genomför
tillsammans. Samarbetet kan vara samarbete mellan
företag (till exempel företagsgruppsprojekt), samarbete
mellan företag och utvecklare eller samarbete mellan
utbildnings- och forskningsorganisationer. Resultaten av
samarbetsprojekten ska kunna utnyttjas allmänt så snart
som möjligt efter att projektet har avslutats.
Samarbetsprojekt kan
användas till exempel för att

• utveckla utbudet, leveranskedjorna och logistiken

• utveckla nya produkter och metoder inom jord-

•

•
•

bruket, livsmedelsbranschen, skogsbruket och
små landsbygdsföretag
utveckla korta leveranskedjor och lokala marknader för livsmedel
utveckla decentraliserad energiproduktion och
resurseffektivitet samt nya metoder och tekniker
för att begränsa klimatförändringen

?

•

för biomassa som används i livsmedel, vid energiproduktion och i industriella processer
främja utvecklingen, produktifieringen och marknadsföringen av vård- och upplevelsetjänster
som ger ökat välbefinnande och produceras på
lantgårdarna
bygga upp mikroföretagens produktionssamarbete och stödja utvecklingen, marknadsföringen och
försäljningen av turismtjänster som mikroföretag
inom turismbranschen producerar

www

%

Stödnivåer och stödtyper
Samordnings- och aktiveringsprojekt, stöd 100 %
I samarbetsprojekt av samordnings- och aktiveringstyp
samlar man information om företagens utvecklingsbehov och letar fram nya marknader och företagsmöjligheter. Ett projekt av den här typen innehåller inget
statligt stöd och kan få fullt stöd, 100 %.
Projektet erbjuder inga rådgivningstjänster som
direkt gagnar företagen, utan resultaten ska kunna
utnyttjas av alla företag i området. Vid rådgivning till
företag kan diagnosen ställas och receptet skrivas,
men det egentliga botandet sker senare i projekt där
stödnivån är lägre.
Projekt av samordnings- och aktiveringstyp kan
särskilt användas för att förbereda företagsgruppsprojekt. Bedömningen av företagens utvecklingsbehov kan i de här projekten omfatta allra högst cirka
en rådgivningsdag.
Informationsinsamlingsprojekt (industriell
forskning), stöd 80 %
Genom projektet kan man inhämta och producera

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och
processer (experimentell utveckling), stöd 60 %
Genom projektet kan man utveckla nya eller förbättra befintliga produkter, tjänster eller processer
samt testa dem och genomföra pilotstudier. Med pilotstudier avses testning av en produkt, tjänst eller
metod i liten skala för att bedöma dess möjligheter
att nå framgång i full skala eller på de egentliga
marknaderna.
Projektet kan utnyttjas inom jordbruket, livs
medelsbranschen, skogsbruket och små landsbygdsföretag. Genom projektet kan man utveckla
korta leveranskedjor och lokala marknader samt
genomföra säljfrämjande åtgärder på lokala livsmedelsmarknader.

Utvecklingsprojekt för
företagsgrupper

• 3–10 mikroföretag
• stödet fördelas i form av de minimis-stöd
• företagsspecifik utveckling

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster eller processer

• stödnivån 60 % > företag deltar
Informationsinsamlingsprojekt

• information för småföretag när det gäller att
utveckla nya produkter, processer eller tjänster
• stödnivån 80 % > företag deltar
Samordnings- eller aktiveringsprojekt

Projekt sammanställs

Stödnivåer/projekttyper
inom samarbetsåtgärden

ny information och nya färdigheter för småföretag
när det gäller att utveckla nya produkter, processer eller tjänster eller kraftigt förbättra befintliga
produkter, processer eller tjänster. Information kan
också samlas in i syftet att bygga prototyper eller
att planera ett pilotprojekt som stöder utvecklingsarbetet.

• sammanställer företagsgruppsprojekt och andra utvecklingsprojekt
• stödnivån 100 % > företag deltar inte
• utvecklingsbehov kartläggs

Utvecklingsprojekt för företagsgrupper
ansökan

Sökande/
genom
förare

stödbeslut

Finansiär

betalning

Utvecklingstjänster

Företag 2
Företag 1

Företag 3

Företag 4

Företag 6
Företag 5

Företagsgrupp

Utvecklingsprojekt för företagsgrupper, stöd 75 %
I ett utvecklingsprojekt för en företagsgrupp utvecklar 3–10 företag tillsammans sin verksamhet,
och samtidigt kan de enskilda företagen utvecklas
genom företagsspecifika åtgärder. Allt stöd som
beviljas projektet fördelas mellan de deltagande
företagen i form av de minimis-stöd, så reglerna för
statligt stöd begränsar inte de utvecklingsåtgärder
som genomförs inom projektet och företagen.
I utvecklingsprojekt av det här slaget får inte
jordbrukets primärproduktion utvecklas. Sådant
utvecklingsarbete kan ske inom utvecklingsprojekt
för produkter, tjänster och processer (stöd 60 %).
Utbildningsprojekt för företagsgrupper, stöd 75 %
I ett utbildningsprojekt för en företagsgrupp kan
man till skillnad från andra utbildningsprojekt erbjuda rådgivning även till enskilda företag. Utbildningsprojekt för företagsgrupper lämpar sig exempelvis för kvalitetscoachning, eftersom den utöver
gemensam utbildning kan innehålla företagsspecifik rådgivning om hur kvalitetssystem byggs upp.
Gruppen ska bestå av minst tre deltagande

företag, inget maximiantal finns. Inga jord- eller
skogsbruksföretag får ingå i företagsgruppen.

Att samla en företagsgrupp
I ett samarbetsprojekt utvecklar en grupp företag
sin verksamhet både genom gemensamma utvecklingsåtgärder och företagsspecifikt. Målet kan till
exempel vara att utveckla produktionssamarbetet,
att utveckla marknadsförings- och försäljningssamarbetet eller att planera en produktfamilj.
Samarbetet kan byggas upp så att slutprodukten
till exempel kan vara att ett andelslag som betjänar
företagen bildas eller en exportring för turismföretag startas.
Ett företagsgruppsprojekt är en kombination av
projektstöd och företagsstöd. Som stödansökare, dvs.
projektadministratör, passar en utvecklingsorganisation: 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 och ett utvecklingspaket som är specifikt för respektive företag samt
gör upp ett kostnadsförslag för dem. 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 består av utvecklingstjänster i stället för pengar. Företagen undgår helt och
hållet det arbete som krävs för att administrera
projektet.

Att söka stöd för företagsgrupper
Administratören avtalar med företagen inom projektet om hur vart och ett av dem ska utvecklas. En
detaljerad plan och ett kostnadsförslag görs upp.
Företagsuppgifts- och avtalsblanketten (blankett
3305Y_L) fylls i för varje företag. Där anges
• företagets basuppgifter
• de överenskomna företagsspecifika åtgärderna
(vid behov används en separat bilaga)
• kostnaderna för de företagsspecifika åtgärderna
• de gemensamma utvecklingsåtgärder som ingår i
projektet
• de gemensamma kostnadernas företagsspecifika
andel (de gemensamma kostnaderna kan fördelas mellan företagen i förhållande till andelen
företagsspecifika utvecklingstjänster i projektet).
Kostnaderna för ett företag består av företagets
andel av kostnaderna för den gemensamma delen
plus kostnaderna för företagsspecifika utvecklingstjänster. Företaget betalar 25 % av de här
totala kostnaderna till projektadministratören
i form av privat finansieringsandel. Företaget
förbinder sig att ta emot stödet på 75 % i form av
de minimis-stöd. Inga andra penningtransaktioner
förekommer mellan projektadministratören och
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företaget utöver betalningen av den privata finansieringen.
Projektadministratören fyller i den sedvanliga
projektplanen för utvecklingsprojekt i systemet
Hyrrä. I planen berättas det om hela projektet. På
budget-sidan fyller man i den totala summan företagsspecifika kostnader per kostnadsslag och de gemensamma projektkostnaderna per kostnadsslag.
Systemet räknar ut de totala projektkostnaderna
per kostnadsslag.
För varje företag ska i Hyrrä anges avtalets datum
och företagets namn, FO-nummer eller lägenhetssignum samt företagets andel av de totala projektkostnaderna (företagsuppgiftsblanketten, punkt
7.C). I arbetet med företag är huvudregeln att
kostnaderna anges utan mervärdesskatt.
Företagsuppgiftsblanketterna skannas in och sparas i Hyrrä i form av pdf-filer.
Om man av någon anledning gör hela ansökan på
pappersblanketter ska man fylla i blanketten för
projektansökan (blankett 3306A) och blanketten
för projektplan (blankett 3306B) på motsvarande
sätt. Företagsuppgiftsblanketterna ska bifogas.

