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Maaseudunyritysten elpymisvarojen haku auennut – tukea ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin sekä omistajainvaihdoksien
suunnitteluun
Maaseudulla toimiville mikro- ja pienyrityksille suunnattujen elpymisvarojen haku on auennut. Kaikkiaan varoja on jaossa 26 miljoonaa koko Suomessa. Elpymisvaroilla tuetaan uusiutuvien energiaratkaisujen ja uuden tehokkaamman teknologian hankintaa sekä maaseudun mikro- ja pienyritysten
omistajanvaihdosten valmistelua. Tukea hakevalla yrityksellä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja yrittäjällä riittävä ammattitaito ja ikää vähintään 18 vuotta.
Tuki omistajanvaihdoksen valmisteluun
Ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla (SYKE:n 2010 luokitus) sijaitsevien mikro- ja pienyritysten
omistajanvaihdosten valmisteluun liittyvien ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen on mahdollista hakea tukea elvytysvaroista. Omistajanvaihdosten tukitaso on 5 000-10 000 euroa vaihdosta kohden. Tuki maksetaan kahdessa erässä ja viimeinen erä voidaan maksaa, kun omistajanvaihdos on toteutunut.
Tuki myönnetään yritystoiminnan ostajalle. Tuki voidaan myöntää ainoastaan y-tunnuksen omaavalle
hakijalle, joten hakijan tulee hankkia y-tunnus elinkeinonharjoittajana, ellei hänellä jo ennestään y-tunnusta ole. Tuki maksetaan edellä mainitulle yritykselle, mutta yrittäjä voi ostaa yrityksen yksityishenkilönä.
Investointituki ilmastotekoihin mikro- ja pienyrityksille
Maaseudulla toimiva mikro- tai pienyritys voi hakea tukea seuraaviin kohteisiin:
• uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
• uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
• siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
• yrityksen energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen digitalisaation (aineettomat investoinnit)
ja parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) avulla
- BAT tarkoittaa mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tehokkaimmin ehkäistä ympäristön pilaantumista. Tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa kohtuullisin kustannuksin.
• Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.
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Investointituen määrä:
• Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2000 euron.
• Uusi biokaasulaitos tai tuotantoyksikkö: tukitaso 50 %, hyväksyttävät kustannukset max 2 milj. €, laitoksen enimmäiskoko 2 MW, ei voida myöntää jakeluvelvoitteen piirissä olevan biokaasun tuotantoon.
• Maataloustuotteita jalostavat mikro- ja pienyritykset (Annex I -yritykset): tukitaso 35 % investoinnin
kokonaiskustannuksista ja tuen enimmäismäärä 200 000 euroa.
• Muut maaseudun mikro- ja pienyritykset: tukitaso 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista, tuki on
de minimis-ehtoista.
Lisätietoja:
Tuki haetaan sähköisesti Hyrrän kautta: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
Katso lisätietoja: https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus https://www.ruokavirasto.fi/yrityk-

set/tuet/maaseudun-yritystuet/
Suomen ympäristökeskuksen 2010 kaupunki- maaseutuluokitus:

https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=816018cf62ef40899ca26b8d17e24902
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