Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014–2020

YRITYSRYHMÄT
KEHITTÄMISVÄLINEENÄ
Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus
Yritysryhmähanketilaisuudet
9.10.2017 Hattula, Lepaan kartano
10.10.2017 Hollola, Hollolan Hirvi
13.10.2017 Tammela, Luontokeskus

Mikä on yritysryhmä?
• Yritykset yhdessä kehittävät toimintaansa ja yritys kehittää omaa yritystään
>väline yritysten kehittämiseen
• Ryhmän yhteinen kehittämisosio ja yrityskohtainen osio
• Ryhmään osallistuvilla yrityksillä on yhteinen tavoite ja lisäksi oma tarve
yrityskohtaiselle kehittämistyölle
• Ei tueta yrityksen tavanomaista toimintaa, vaan muutosta yritystoiminnassa
>tarkoitettu kasvu- ja kehityshakuisille yrityksille
• Manner-Suomen maaseutuohjelman toimenpiteet 1 ja 16
• Yhteistyöhanke (3-10 yritystä) tai koulutushanke (väh. 3 yritystä)
• Mikro- ja pienille yrityksille tarkoitettu, ei maa- ja metsätalousalan yrityksille
(huom. Tp. 16.3. matkailussa vain mikrot), sijainti maaseutualueella
• Rahoitusta voi saada ELYltä tai Leader ryhmältä
• Julkinen tuki 75 %, loput yritysten rahaa >de-minimis tukea yrityksille
• Yritykset saavat asiantuntijapalveluja, ei suoraa rahoitusta
• Tuloksena esim. tuotannollista yhteistyötä, digitalisaation hyödyntämistä,
uusia liiketoimintaverkostoja, markkinointi- ja myyntiosaamista, uuden
tuoteperheen suunnittelua, vientitoiminnan käynnistyminen >yrityksille uutta
osaamista ja kilpailukykyä

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISKOKONAISUUS
Yritysryhmän kehittämishanke
- 3 – 10 mikroyritystä
- tuki jyvitetään de minimis-tueksi
- yrityskohtaista kehittämistä
- tukitaso 75 %
Tuotteiden, palveluiden tai prosessien
kehittämishanke
- tukitaso 60 %
yrityksiä mukana
Tiedonhankintahanke
- tietoa pienille yrityksille uusien
tuotteiden, prosessien tai palveluiden
kehittämiseksi
- tukitaso 80 %
yrityksiä mukana

KOKOAMINEN

Valtiontukea sisältämätön hanke
- aktivointihankkeet, MASVAt
- koordinointihankkeet
- kokoavat yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita
- tukitaso 100 %
yrityksiä ei mukana

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE valmisteluvaihe

HANKKEEN
HAKIJA/
TOTEUTTAJA

Yritys 1 Yritys 2

kokoaa ryhmän
suunnittelee hankkeen yhdessä
yritysten kanssa
laatii sopimuksen jokaisen yrityksen
kanssa:
• yrityskohtaisista toimenpiteistä
• yhteisistä toimenpiteistä ja niiden
kustannusten jaosta
• yrityksen yksityisestä
rahoitusosuudesta
• de minimis-tuen jyvityksestä

Yritys 3

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE toteuttaminen

HANKKEEN
HAKIJA/
TOTEUTTAJA

hakemus
tukipäätös

RAHOITTAJA

maksatus

KEHITTÄMISPALVELUITA

Yritys 4

Yritys 2
Yritys 1
Yritys 3

Yritys 6
Yritys 5

YRITYSRYHMÄ

Millaisia yritysryhmiä on rahoitettu maaseutuohjelmasta?
• Rahoituspäätöksen saaneita yhteensä 75 kpl ja vireillä uusia 28 kpl (tilanne
8/2017, tiedot saatu MMM:ltä), yht. n. 5,7 milj.euroa rahoitusta
• ELY rahoittanut 43 kpl., 4,6 milj.euroa, ka. tuki n. 107 600 euroa/hanke
• Leader rahoitteisia 32 kpl., n. 1,1 milj.euroa, ka. tuki n. 33 660 euroa/hanke
• Hakijoista ja toteuttajista suurin osa kuntien kehittämisyhtiöitä (51%)
• Hakijoina myös kuntia, oppilaitoksia, ProAgrioita ja yhdistyksiä/järjestöjä
• Noin puolet yritysryhmistä liittyy matkailuyritysten kehittämiseen
• Puualalla, elintarvikesektorilla ja green care palvelualalla muutamia hankkeita
• Myös toimialattomia yritysryhmiä, mm. koulutushankkeina
• Teemoja: digitalisaation edistäminen, markkinoinnin kehittäminen,
vientiosaaminen ja kansainvälisyys, hyvinvointi ja verkostoituminen
• Yleensä tavoitteina on lisätä yrittäjien yhteistyötä, luoda uusia verkostoja sekä
yhdessä suunnitella yritysten liiketoiminnan tulevaisuutta konkreettisesti

Hämeen tilanne
• Käynnissä 1 ryhmä (markkinointifiksaamo) ja yksi al.välinen (Horse Sense)
• Potentiaalisia yritysryhmiä joissa käynnissä elinkeinollisia hankkeita >Matkailu,
green care, puutuoteala, energia-ala ja elintarvikeyritykset
• Koulutusyritysryhmissä myös mahdollisuuksia eri toimialoille
• Tukimuoto hyödyntämättä Hämeessä >panostetaan loppukaudella

Millainen on hyvä yritysryhmähanke?
• Aidot tarpeet ja kehittymishalu taustalla >selvitettävä mukaan
lähtevien yritysten tavoitteet ja intressit osallistumiselle riittävän
tarkasti >täsmäväline, ei enää yleistä selvittelyä…
• Kehittäjätaho pystyy rakentamaan yhteisen tavoitteen ryhmälle
sekä samalla räätälöimään yrityskohtaisen kehittämisosion
• Kehittäjätaholla on resurssit rakentaa ja toteuttaa
yritysryhmähanke >sovittava toteuttajan muun toiminnan osaksi ja
siihen halutaan panostaa
• Hankkeen suunnittelu luontevinta jo olemassa olevassa
kehittämishankkeessa tai osana organisaation perustoimintaa
(esim. alueen kehittämisyhtiö) >vaatii valmistelu- ja
toteuttamisvaiheessa työpanosta kohtuullisen paljon
• Yritysryhmä on riittävän tiivis ja yhteinen tahtotila on selkeä
• Kehittämispalvelut on oikein räätälöity yrityksille ottaen huomioon
niiden kehitysvaihe ja resurssit > Oikea mitoitus suhteessa
yritysten toimintaan
• Tulokset ja odotettavat vaikutukset esiin >hyöty yrityksille

KIITOS!

