Yritystuet
Mervi Niemi-Huhdanpää
mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net

Perustamistuki
määrä 5.000 – 35.000 €
Aloittavalle yrittäjälle (alle 3 v)
Kun olet perustamassa ensimmäistä uutta
yritystäsi ja sinulla on jo valmiiksi hiottu
liiketoimintasuunnitelma.

Toimivalle yrittäjälle (yli 3 v)
Sinulla on olemassa oleva yritys, mutta
haluat uudistaa yrityksesi liiketoimintaa
selkeästi uuteen suuntaan.

Perustamistukea voi käyttää:

Perustamistukea voi käyttää:

-Liiketoimintaan valmentavan neuvonnan
hankkimiseen
-Tuotekehityshankkeisiin
-Tuotannon pilotointiin
-Markkinointisuunnitelman laatimiseen
-Vientiselvityksen laatimiseen

-Liiketoimintaan valmentavan neuvonnan
hankkimiseen
-Tuotekehityshankkeisiin
-Tuotannon pilotointiin
-Markkinointisuunnitelman laatimiseen
-Vientiselvityksen laatimiseen

Pääsääntöisesti asiantuntijapalveluita.

Pääsääntöisesti asiantuntijapalveluita.

Perustamistuki / kokeilutoimenpide
määrä 2.000 – 10.000 €
Aloittavalle yrittäjälle (alle 3 v)
Kun olet perustamassa ensimmäistä uutta
yritystäsi ja sinulla on jo valmiiksi hiottu
liiketoimintasuunnitelma.

Toimivalle yrittäjälle (yli 3 v)
Sinulla on olemassa oleva yritys, mutta
haluat uudistaa yrityksesi liiketoimintaa
selkeästi uuteen suuntaan.

Kokeilu = kokeilu tai selvitys , jolla
selvitetään, onko järkevää edes esim.
rakentaa prototyyppiä. Siis kokeillaan
mahdollisimman rajatussa laajuudessa ja
pienessä mittakaavassa. Pääpaino ja
valtaosa kustannuksista on kohdistuttava
itse kokeiluun tai selvitykseen.
Pelkkä prototyypin rakentaminen
yksistään ei ole kokeilu. Jos prototyyppi on
jo rakennettu, sitä voi kokeiluhankkeella
testata.
Hyväksyttävät kustannukset ovat OSTOTAI ASIANTUNTIJAPALVELUITA ei palkkoja,
materiaali- tai muita kustannuksia.

Kokeilu = kokeilu tai selvitys , jolla
selvitetään, onko järkevää edes esim.
rakentaa prototyyppiä. Siis kokeillaan
mahdollisimman rajatussa laajuudessa ja
pienessä mittakaavassa. Pääpaino ja
valtaosa kustannuksista on kohdistuttava
itse kokeiluun tai selvitykseen.
Pelkkä prototyypin rakentaminen
yksistään ei ole kokeilu. Jos prototyyppi on
jo rakennettu, sitä voi kokeiluhankkeella
testata.
Hyväksyttävät kustannukset ovat OSTO
– TAI ASIANTUNTIJAPALVELUITA ei
palkkoja, materiaali- tai muita kustannuksia.

Investoinnit
Investoinnin edellytysten selvittäminen ja
suunnittelu
Harkitset investointia, mutta mietit,
miten se olisi järkevintä toteuttaa.
Tukea voi hakea investoinnin
edellytysten selvittämiseen ja
suunnitteluun. Tuki on tarkoitettu
asiantuntijapalveluiden hankintaan.
Tuki ei edellytä investoinnin
toteuttamista.
Tuen määrä 40 – 50 %
toteutettavuusselvityksen
kustannuksista.

Investointituki
Olet päätynyt siihen, että yrityksesi
kannattaa nyt investoida, mutta kaipaat
lisärahoitusta.
Investointitukea voi hakea:
-Uusien koneiden ja muun
käyttöomaisuuden hankintaan (käytetyt
koneet hyvin perusteluin)
- Rakennusten hankintaan ja rakentamiseen
-Aineettomiin investointeihin esim.
ohjelmistot, patentit, valmistusoikeudet
Tuen määrä 20 – 40 % kustannuksista

Mervi Niemi-Huhdanpää
Toiminnanjohtaja
Puh. 0500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net
www.aisapari.net

