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1  Allmänt 

Företagsfinansieringen som beviljas av NTM-centralen är behovsprövat understöd för utveckl-
ing av företaget. Ansökan om finansiering sker på ett formaliserat sätt och det beviljade un-
derstödet betalas i regel i efterhand mot realiserade och godkända kostnader. Finansieringen 
styrs av nationella och EU:s författningar, finansieringsprogram och NTM-centralernas resul-
tatmål. Vad gäller nationella författningar styrs finansieringen av lagen om statsunderstöd för 
utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021) samt statsrådets förordning om 
statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (895/2021). 

 
Landskapsfullmäktiges godkända landskapsprogram styr områdesutvecklingsarbetet på land-
skapsnivå. Som en del av handläggningsprocessen för ansökan om företagsfinansiering sä-
kerställer NTM-centralen att projekten som godkänns för finansiering är i enlighet med region-
ala prioriteringar och att projekten som godkänns för EU-medfinansiering är i enlighet med 
EU-programmet och genomför för sin egen del programmets målsättningar. Prioriteringarna 
för landskapens smarta specialisering används i huvudsak även i bedömningen av berättigan-
det till finansiering med hjälp av understöd för utvecklande av företag. Mer information om 
landskapens strategier för smart specialisering finns på landskapsförbundens webbplatser. 
Strategin kan även ingå i landskapsprogrammet. 

 
Finanseringstrategin används i bedömningen av företagets ansökan om utvecklingsunderstöd 
i landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland och 
Nyland. Med strategin för företagsfinansiering strävar man efter att öka insynen i beslutsfat-
tandet samt att underlätta arbetet för dem som planerar ansöka om finansiering.   

 
Strategin för företagsfinansiering preciserar finansieringsprinciperna och den gäller till vidare. 
NTM-centralen kan i enskilda fall avvika från prioriteringarna i strategin för företagsfinansiering 
av särskilda skäl. 
 

 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210758
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210895
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1.1    Mål 

Understödet för utvecklande av företag är ett behovsprövat stöd som beviljas utifrån en före-
tags- och projektutvärdering som uppgörs om projektet. Syftet med understödet som beviljas 
är att uppmuntra företag till utveckling och förnyelse av en målmedveten, långsiktig och mål-
inriktad affärsverksamhet som siktar på tillväxt och internationalisering samt att dela riskerna 
från genomförandet av projektet för företaget. Stöd av företagets tillväxt och international-
isering ökar sysselsättningen i regionen och därmed regionens livskraft och attraktionskraft. 
Syftet med NTM-centralernas företagsfinansiering är att åstadkomma ett så stort genomslag 
som möjligt i regionernas utveckling. 

Centrala mål är innovation, hållbar utveckling, anpassning till klimatförändringen, främjande 
av digitalisering, internationalisering, jämställdhet och likabehandling. De ovan nämnda målen 
bör avspeglas på ett ändamålsenligt sätt i utvecklingen av verksamheten eller i utredningen 
av nya möjligheter. 

1.2    Finansieringens inriktning 

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas ur programmet Ett förnybart och kompetent 
Finland 2021–2027 (på finska) från Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) medel 
per särskilt mål. Ansökningsgenomgångarna som öppnas inriktas i huvudsak på enskilda sär-
skilda mål. Varje särskilt mål innehåller egna målsättningar och bedömningskriterier som de-
finieras för varje ansökningsomgång. 

Understödet för utvecklande av företag riktas till företag som verkar lönsamt och på ett kon-
kurrenskraftigt sätt på marknaden och som har vilja och förmåga att utveckla och utöka affärs-
verksamheten på ett betydande sätt. Företagens utvecklingsprojekt ska dessutom ha en po-
sitiv inverkan på den regionala ekonomin. Finansiering kan inte beviljas för företagets sedvan-
liga verksamhet (bland annat sedvanliga försäljnings- eller marknadsföringsåtgärder) eller ut-
veckling som anses vara ringa. Finansieringen riktas så att åtgärderna som stöds inte orsakar 
betydande skada eller risker för klimat- eller miljömålen (do no significant harm-principen). 
 
Understödet för utvecklande av företag beviljas för utvecklingsprojekt som genomförs av små 
och medelstora företag. Med små och medelstora företag avses företag som uppfyller definit-
ionen av ett litet eller medelstort företag i kommissionens rekommendation (2003/361/EG). 

 
Enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021, 
7 §) kan understöd för utvecklande av företag även beviljas om: 

 
1) den som ansöker om understöd bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksam-
het, 
2) understödet bedöms ha en avsevärd inverkan på genomförandet av projektet, och 
3) projektet bedöms vara betydande med tanke på utvecklandet av understödssökandens 
verksamhet. 

 
Principen är att vid beviljande av understöd förutsätts att den sökande har skött sina samhäl-
leliga skyldigheter; understöd för utvecklande av företag beviljas inte om den som ansöker om 
understöd väsentligen har försummat sin skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgif-
ter eller har väsentliga betalningsstörningar, om inte beviljandet av understöd av särskilda skäl 
anses ändamålsenligt. Dessutom förutsätts att företaget är socialt ansvarstagande och verkar 
på ett etiskt hållbart sätt samt att alla tillståndsärenden i anslutning till företagsverksamheten 
eller genomförandet av projektet är i ordning. 

https://tem.fi/delegate/file/96472
https://tem.fi/delegate/file/96472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=FI
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210758#L2P7
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210758#L2P7
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2  Finansieringens fördelning 

   

2.1    Understöd för företagets utveckling och investeringar 

Understödet för utvecklande av företag kan beviljas för investeringar samt för annan bety-
dande utveckling. Med utvecklingsåtgärd avses utveckling av företagets internationalisering, 
produkter, tjänster, produktionsmetoder och affärskompetens, beredning av projekt samt an-
nan betydande utveckling av företagsverksamhet som kan jämställas med dessa. Vad gäller 
utvecklingsåtgärder kan man för understöd godkänna utomstående expertkostnader, råvaru-
kostnader som klart ansluter sig till utvecklingsarbetet samt i begränsad omfattning löne- och 
resekostnader som orsakas av personalens deltagande i utvecklingsarbetet. I projekt som sik-
tar på utveckling av internationaliseringskapacitet kan finansiering dessutom beviljas för inter-
nationella mässor (även virtuella) eller för kostnader orsakade av deltagande i evenemang. 

En investering kan vara materiell eller immateriell. Materiella investeringar som kan godkän-
nas för finansiering är till exempel anskaffnings- och leasingkostnader för maskiner och utrust-
ning. Med immateriella investeringar avses förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how 
och icke-patentskyddad teknisk kunskap som hänför sig till överföring av teknik. Utveckling av 
programvara (i synnerhet serviceplattformar) anses i huvudsak vara en immateriell investering 
(mer information finns i kapitel 5).  

Understöd för utvecklande av företag kan även beviljas som en engångsersättning för små 
och medelstora företag som siktar på tillväxt, då företaget utreder möjligheten att starta ny 
affärsverksamhet. Understöd beviljas utifrån planen och budgetutkastet som den sökande pre-
senterar. Planen ska utarbetas så att företaget i slutet av projektet kan rapportera de resultat 
som fastställts som mål i projektplanen. Förutsättningen för att kunna bevilja understöd är att 
den sökande har utarbetat en detaljerad och hållbar genomförandeplan med uppgifter om för-
väntade resultat, arbetet som ska utföras, kostnadskalkyl samt tidtabell för genomförandet. 
Understödet betalas utifrån de bekräftade resultaten i enlighet med genomförandeplanen; 
mottagaren av understödet behöver i regel inte rapportera de realiserade kostnaderna i pro-
jektet. 
 
Utbetalning sker i regel i efterhand. NTM-centralen kan efter övervägande bevilja en förskotts-
betalning för projektet som den sökande presenterar. Den sökande ska motivera behovet av 
förskottet i ansökan om understöd. Förskott kan betalas utifrån understödsbeslutet med högst 
30 procent av det beviljade understödsbeloppet. En separat utbetalningsansökan ska göras 
för förskottet.  
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För understöd som beviljas för utvecklingsåtgärder gäller i huvudsak de minimis-villkor (un-
dantaget understöd för investeringar). De minimis-finansiering kan beviljas till ett företag med 
högst 200 000 euro under en period på tre år. I de minimis-kvoten inräknas alla de stöd som 
ett företag mottagit på de minimis-villkor. Stöd som beviljas enligt ramstödsprogrammet ökar 
inte företagets de minimis-kumulation. 
 
Utgångspunkten är att om ett företag till exempel genom majoritetsägande eller annan slags 
bestämmandeinflytande har en relation till ett eller flera företag, betraktas företagshelheten i 
fråga som ett enda företag då det gäller de minimis-stödackumulering. Ytterligare informat-
ion: Guide för de minimis-stöd. 
 

   

2.2    Projektets betydelse och inverkan 

Enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–
2028 (895/2021, 4 §) beviljas understöd för projekt som bedöms ha en betydande inverkan på 
företagets 

1) tillväxt eller förnyelse, 
2) internationalisering, 
3) innovationsverksamhet eller stärkande av kompetensen, 
4) produktivitet, 
5) digitala affärsverksamhet, eller 
6) anpassning till klimatförändringen, främjande av klimatneutralitet eller energi- eller materi-
aleffektivitet. 

Grunden för understödet ska vara ett utvecklingsprojekt som är exceptionellt och betydande i 
relation till företagets normala verksamhet och som har ett nyvärde. Det kan inte användas för 
företagets sedvanliga utvecklingsarbete och inte heller för utveckling av enskilda specialpro-
dukter som utförs som beställningsarbete på projektbasis.  Vid bedömningen av betydelsen 
granskas företagets (verksamhetsställets) totala utveckling, inte endast den verksamhet som 
anges i finansieringsansökan. Företaget ska också ha tillräckliga resurser för att genomföra 
projektet. Understöd beviljas i regel för att främja företagsverksamhet som är huvudsyssla. 

Förutsättningen för att kunna bevilja understöd är att finansieringen har en synbar inverkan på 
genomförandet av projektet. Understödet som beviljas ska ha en betydande inverkan på att 
projektet kan genomföras snabbare, med högre kvalitet och mer omfattande eller så skulle 
projektet inte kunna genomföras alls utan den beviljade finansieringen.   

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163033/TEM_oppaat_4_2020_Guide_om_de_minimis_stod_12042021.pdf
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210895#Pidm45237815620944
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Effekterna på tillväxt och sysselsättning till följd av projektets genomförande spelar en viktig 
roll i bedömningen av villkoren för beviljande av finansiering. Positiva faktorer när det gäller 
effekterna på sysselsättning är de nya arbetstillfällen som skapas till följd av företagets ut-
vecklingsprojekt och de arbetstillfällen som möjliggör återanställning. Även indirekta effekter 
till följd av projektets genomförande kommer att beaktas vid bedömningen av ansökan. 

Vid bedömningen av betydelse används följande tabell: 
 

 Investering Annan utveckling 

1 Projektet bedöms vara viktigt för fö-
retagets verksamhetsutveckling 

 

Det övergripande projektet i relation till 
företagets (verksamhetsställets) omsätt-

ning 

• Utvecklingsprojektet ska vara viktigt och stå i proportion till sökandens ekonomiska verksamhet.  

• Det beviljade understödet ska vara minst 10 000 euro. 

2 Projektet har betydande inverkan på 
företagets: 

 

2.1 tillväxt eller internationalisering • Projektets genomförande resulterar i ett nytt företag. 

• Ett verksamt företag startar ett nytt affärsområde eller lanserar en ny produkt eller tjänst till följd 
av projektet. 

• Omsättningen hos ett företag som passerat startfasen ökar med minst en fjärdedel till följd av 
projektet. 

• Företaget satsar på utveckling av internationaliseringskapacitet (målet är att utreda inledande av 
exportverksamhet). 

2.2 främjande av innovationsverksam-

het, stärkande av kompetensen eller 

främjande av digitalisering 

 

• Företaget utvecklar en innovativ digital lösning (tjänst och/eller produkt). 

• Företaget integrerar digital teknik i sina produkter och/eller tjänster till följd av projektet. 

• Företaget skaffar ny kompetens och know-how genom att stärka sina personalresurser och/eller 
köper tjänster för innovationsverksamhet eller kompetensutveckling så att de står för minst hälf-

ten av utvecklingsbudgeten. 

• Företaget utvecklar eller introducerar betydande mängder ny teknik som det inte har använt t idi-
gare och som klart förbättrar företagets konkurrenskraft. Andelen ny teknik är minst hälften av 

utvecklingsbudgeten. 
 

2.3 produktivitet • De förändrade arbetssätten till följd av projektets genomförande leder till att företagets omsätt-
ning ökar minst en femtedel snabbare än de totala kostnaderna.  

2.4 främjande av klimatneutralitet i verk-

samheten eller energi- eller materialef-

fektivitet 

• Företaget utvecklar eller tar i bruk ny teknik som belastar miljön mindre för att öka sin konkur-
renskraft. Material- eller energibesparingen är minst en femtedel jämfört med den nuvarande. 

• Företaget utvecklar en produkt eller tjänst som är material- eller energieffektivare. Material- eller 
energibesparingen är minst en femtedel jämfört med den nuvarande. 

2.5 anpassning till klimatförändringen 

 

• Företaget utvecklar eller tar i bruk innovativa metoder, tekniker eller produkter som bidrar till ut-
veckling och tillverkning av konkurrenskraftiga produkter, tjänster eller lösningar för anpassning 

till klimatförändringarna. 

3 Finansieringen har betydande inver-
kan på projektets genomförande och 

till följd av understödet kan projektet: 

 

3.1 genomföras snabbare • Man kan förvänta sig att projektet kommer att slutföras minst sex månader snabbare med hjälp 

av understödet. 

3.2 genomföras med högre kvalitet • Det beviljade understödet har tydlig inverkan på 
investeringens tekniska nivå. 

• Understödet bidrar till att andelen ny 
kompetens som skaffas utanför företa-
get är minst en fjärdedel av utveckl-

ingsbudgeten. 

3.3 genomföras mer omfattande • Till följd av understödet ökar företagets egen satsning i projektet betydligt. 

3.4 inte alls genomföras utan understö-

det 

 

 
I punkterna 2–3 i tabellen måste minst ett bedömningskriterium uppfyllas i varje punkt. När det gäller de numeriska värdena för tillväxt 

jämförs situationen i det senaste bokslutet med en bedömning av situationen två år efter projektets slut. 

 



 
 
   

Medfinansieras av 

Europeiska unionen 

3  Ansökan 

3.1    Innehåll i utvecklingsprojektet 

Understöd kan beviljas för ett specifikt, begränsat och separat utvecklingsprojekt som skiljer 
sig från företagets normala verksamhet. Ansökan ska lämnas in innan projektet inleds.  

 
Projektet för vilket finansiering söks ska beskrivas detaljerat i ansökan och i dess bilagor. I en 
projektplan ska specificeras tidtabellen, kostnaderna och åtgärderna, effekten för företagets 
verksamhet och projektets finansiering. Understödet som beviljas av NTM-centralen är till sin 
natur kompletterande finansiering till privat finansiering, varför en tillförlitlig utredning av pro-
jektets totalfinansiering (till exempel låneerbjudande eller -beslut) ska bifogas ansökan. Dess-
utom ska projektansökan eller dess bilaga inkludera en aktuell affärsplan för företaget. 

 
I fråga om utgifter för köpta tjänster och experter behövs en offert från tjänsteleverantören, 
med tjänstens innehåll, mål, tidtabell, pris och övriga viktiga uppgifter. Ett avtal som är bin-
dande för den som ansöker om understöd får inte tecknas innan en ansökan inlämnats. Om 
inget anbud kan presenteras för tjänsten som ska omfattas av understödet i samband med 
ansökan om understödet, ska man i projektplanen beskriva tjänsten och motivera varför inget 
anbud finns. En reseplan ska finnas för alla nödvändiga och motiverade utlandsresor i pro-
jektet. 
 
Den sökande ska vid utarbetandet av ansökan beakta även innehållen i strukturfondsprogram-
met (på finska), vars mål projekten ska uppnå. Understöd för utvecklande av företag beviljas 
i regel ur Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) medel. 

Understöd kan beviljas för utveckling av mikroföretags och små företags internationaliserings-
kapacitet som utvecklingsprojekt inom ramen för programmet för export och internationell till-
växt för kostnader upp till 100 000 euro. Företaget som ansöker till programmet har i ansök-
ningsfasen i regel ingen exportverksamhet som klassas som betydande. Ytterligare informat-
ion: Program för tillväxtaccelerator (ely-keskus.fi). 

Understödet ansöks via det elektroniska ansökningssystemet. Utvecklingsunderstöd genom 
EU-programmet samt utbetalning av understöden ansöks via EURA2021-ansökningssyste-
met. Understöd genom nationell finansiering ansöks fortfarande via Regionförvaltningens e-
tjänst.  

 

3.2    NTM-centralens handläggning av ansökningar 

NTM-centralen handlägger de ansökningar som kommit in inom ansökningsperioden 
i regel i den ordning de anlänt. 
 
För handläggningen svarar en utsedd expert, som vid behov har kontakt med företagets re-
presentant. Handläggningen kan också omfatta företagsbesök eller annan kontakt med före-
taget, under vilken företagets nuvarande situation klargörs, utvecklingsbehov identifieras och, 

Mer information om finansiering: 

NTM-centralernas riksomfattande finanseringsrådgivning till små och  

medelstora företag tel. 0295 024 800 

tfn 0295 024 800 

https://tem.fi/delegate/file/96472
https://tem.fi/delegate/file/96472
https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma/
https://eura2021.fi/
https://eura2021.fi/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
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vid behov, innehållet i ansökan specificeras. På grundval av ansökan, bedömningen och andra 
utredningar utarbetar den expert som behandlar ansökan ett beslutsförslag, utifrån vilket ett 
beslut fattas.  
 
Lagstiftningen som styr understödet för utvecklande av företag möjliggör i vissa fall inget ut-
rymme för skönsmässig bedömning för NTM-centralen. Understöd kan inte beviljas för vissa 
sektorer (primärproduktion inom fiske, jordbruk eller skogsbruk, förädling av eller handel med 
jordbruksprodukter) och i regel inte heller för små eller medelstora företag i svårigheter. Av 
lagstiftningen framgår även företagsstorlekens inverkan på det beviljade understödets storlek. 
 
I samband med handläggningen av ansökan kontrollerar NTM-centralen företagets, dess an-
knutna företags eller partnerföretags samt de ansvariga personernas företagsrelationers 
(även tidigare företag) eventuella underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter. Dessutom kan 
företagets uppgifter granskas i andra myndigheters, till exempel Skatteförvaltningens, register. 
 

       

3.3    Bedömning av projekt 

Ansökningarna poängsätts i samband med handläggningen enligt de publicerade urvalskrite-
rierna. Urvalskriterierna delas in i allmänna och särskilda urvalskriterier. Allmänna urvalskrite-
rier är krav som grundar sig på EU- och nationell lagstiftning och finansiären måste i tillräcklig 
grad säkerställa sig om dessa innan godkännandeprocessen för ansökan inleds. Företaget 
och dess projektansökan måste uppfylla de allmänna urvalskriterierna för att ansökan ska 
kunna gå vidare till poängsättningen av de särskilda målen.  
 
De särskilda urvalskriterierna gäller per särskilt mål. Som urvalskriterier har man lyft fram 
tyngdpunkter eller prioriteringar som skapar särskilt mervärde i programdokumentet. Med po-
ängsättningen bedöms hur väl projektet främjar genomförandet av programmet. 
 
Inom ramen för det årliga anslaget är det i princip inte möjligt att bevilja stöd till alla stödberät-
tigade sökande, utan stöd beviljas i första hand till de företag vars verksamhet kan anses bidra 
mest effektivt till den regionala planen och likaså till de mål och ekonomiska prioriteringar som 
anges i varje regionalt program och för vars genomförande stöd ska beviljas inom ramen för 
anslaget. Om det inte finns några programmässiga eller juridiska hinder för att finansiera pro-
jektet, kan ett positivt finansieringsbeslut fattas. NTM-centralen kan även fatta negativa finan-
sieringsbeslut utifrån poängsättningen. 
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4  Begränsningar för beviljande av understöd 

Beviljandet av understöd för utvecklande av företag baseras på en övergripande bedömning 
från fall till fall. Bedömningen grundar sig alltid på Europeiska gemenskapens författnings-
grund, nationell lagstiftning samt EU-programmens åtgärdspaket och målsättningar.  Utifrån 
dessa har NTM-centralen utarbetat följande preciseringar som styr beviljandet av understöd. 

4.1    Konkurrensaspekter 

Kommissionen har utfärdat detaljerade föreskrifter om vilka typer av statligt stöd som är tillåtna 
och vilka förfaranden som måste följas när stöd beviljas. 

 
NTM-centralen måste ta hänsyn till konkurrensaspekterna när understöd beviljas. Den all-
männa förutsättningen för att understödet ska beviljas är att understödet inte kan bedömas ha 
andra effekter än ringa snedvridning av konkurrensen och marknadens funktion i en EES-stat. 
 
På grund av eventuell snedvridning av konkurrensen finansierar NTM-centralen i regel inte 
investeringar som grundar sig på lokal slutlig efterfrågan (kundkretsen består huvudsakligen 
av lokala konsumenter) eller anskaffning av utrustning som används utanför företagets fasta 
verksamhetsställe. 
 
I bedömningen av snedvridning av konkurrensen tas också hänsyn till eventuellt tidigare of-
fentligt stöd som sökanden har fått: om understöd har beviljats flera gånger till samma sökande 
på kort tid kan det leda till snedvridning av konkurrensen och marknadens funktion samt för-
svåra ställningen för andra företag som är verksamma inom samma sektor. 
 
Utvecklingsprojekten för professionella tjänsteföretag (till exempel företagsledning, marknads-
föring och annan dylik konsultering) måste ha en betydande inverkan på sektorns sedvanliga 
tjänstemodeller eller ett internationaliseringsmål. 

 
På grund av konkurrensmässiga skäl beviljas finansiering i regel inte för projekt inom import-, 
agentur-, detalj- och partiaffärer eller webbhandel i nämnda branscher, projekt i företag som 
tillhandahåller lokala konsumenttjänster, projekt som anknyter till transport, sedvanliga an-
skaffningar av IT-utrustning och mindre apparater eller applikationer som grundar sig på en 
månadsavgift. 

4.2    Verksamhetsställe 

Förutsättningen för att kunna bevilja understöd är att företaget har ett fast verksamhetsställe 
och är verksamt inom det område som NTM-centralen som beviljar stödet täcker, det vill säga 
i landskapen Södra Karelen, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland eller 
Nyland. Var företaget har sitt fasta verksamhetsställe avgör valet av den landskapsmässiga 
befogenhet som ska användas för projektet. 
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4.3    Affärslokal- och investeringsprojekt 

I Södra Finlands finanseringsområde (Södra Karelen, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, 
Egentliga Tavastland och Nyland) beviljas stöd i allmänhet för investeringar i maskiner och 
utrustning. 
 
Understöd beviljas i allmänhet inte för förvärv av mark, byggnader eller ett annat företags 
verksamhet och inte heller för markarbeten, nybyggnationer eller renoveringar. Understöd be-
viljas inte heller för byggande av fastigheter som kan jämställas med grundlig renovering eller 
fastigheter som hyrs ut till utomstående, sedvanliga investeringar i inventarier eller fastigheter 
inom social- och hälsovård eller ersättningsinvesteringar.  
 
Investeringsunderstöd beviljas inte för investeringar inom transportsektorn eller investeringar 
som är lämpliga för energibidrag. 

4.4    Förberedelseprojekt 

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för beredning av utmanande forsknings-, 
utvecklings-, internationaliserings- och investeringsprojekt, även om projektets storlek är 
mindre än fem procent av omsättningen, men mer än 20 000 euro. Ett förberedelseprojekt kan 
omfatta arbete för att utreda de operativa, finansiella eller tekniska villkoren för ett utmanande 
projekt i planeringsfasen. 
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5  Stödnivåer 

 
 
Stödnivån som används vid stöd av mikroföretags investeringar är i regel 20 procent av de 
godkända kostnaderna. Den högsta stödnivån för små företags investeringar är enligt lagstift-
ningen 20 procent av de godkända kostnaderna och för medelstora företag 10 procent. De 
regionala stödnivåerna fastställs i regionalstödskartan i början av 2022. 
 
I regel används den högsta tillåtna stödnivån enligt lagstiftningen som stödnivå för utveckl-
ingsåtgärder i små och medelstora företag. Små och medelstora företag kan beviljas högst 50 
procent av de godkända kostnaderna i understöd för utvecklingsåtgärder. 
 
Totalkostnaderna för projekt som stöds med hjälp av företagets utvecklingsunderstöd som 
betalas som engångsersättning till små och medelstora företag kan vara högst 60 000 euro, 
stödnivån högst 60 procent och genomförandeperioden högst sex månader. För engångser-
sättningsprojekt beviljas understöd på de minimis-villkor. Användning av engångsersättnings-
modellen meddelas separat i utlysningsmeddelandet gällande understöd för utvecklande av 
företag. 
 
NTM-centralen kan tillämpa ändamålsenlighetsprövning för understöd av utvecklande av fö-
retag och bevilja ett mindre understöd än stödnivåerna anger, till exempel för att budgetansla-
gen ska räcka till. Likaledes kan NTM-centralen, om den anser att projektet kan realiseras 
med ett understöd under ovan nämnda stödnivåer, i sitt beslut tillämpa en stödnivå som är 
lägre än grundstödsnivån. 
 
För små och medelstora företags investeringar kan understöd beviljas upp till de högsta pro-
centsatser som fastställs i förordningen, förutsatt att understödet kan anses påskynda inled-
ningen av projektet avsevärt. 
 
Utveckling av programvara (i synnerhet serviceplattformar) anses i huvudsak vara immateri-
ella investeringar, då stödnivåerna som används fastställs enligt de gällande investerings-
stödnivåerna. Undantag i enskilda fall är dock möjliga. 
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6  Landskapsmässiga prioriteringar, ansökningstider 
och urvalskriterier 

 

6.1    Södra Karelen 

I Södra Karelen är det särskilda målet 1.3 (Bättre tillväxt och konkurrensförmåga i små och 
medelstora företag) öppet i en återkommande ansökningsomgång. Landskapsspecifika an-
sökningsomgångar i anslutning till andra särskilda mål kan öppnas inom ramen för befogen-
heterna. 
 
Ansökningarna måste lämnas in inom ansökningsfristerna. I ansökningsmeddelandena kan 
tidtabellen för handläggningen av ansökan och bedömningen av ansökan preciseras. 
 
Bedömningskriterierna i anslutning till de särskilda målen publiceras i EURA2021-systemet. 
 

6.2     Egentliga Tavastland 

I Egentliga Tavastland är det särskilda målet 1.3 (Bättre tillväxt och konkurrensförmåga i 
små och medelstora företag) öppet i en återkommande ansökningsomgång. Landskapsspe-
cifika ansökningsomgångar i anslutning till andra särskilda mål kan öppnas inom ramen för 
befogenheterna.  

 
Ansökningarna måste lämnas in inom ansökningsfristerna. I ansökningsmeddelandena kan 
tidtabellen för handläggningen av ansökan och bedömningen av ansökan preciseras. 

 
I Egentliga Tavastland finansieras särskilt företagsstödsprojekt i enlighet med landskapets 
smarta specialisering. Temana i landskapets smarta specialisering är: 
 
a) naturresurser, utbildning och materialflöden i centrum för cirkulär ekonomi 
b) ett hållbart matsystem  
c) smarta tjänster och tillverkningsprocesser i en verksamhet som förnyas  
d) smart, ansvarsfull och hållbar design 

 
Bedömningskriterierna i anslutning till de särskilda målen publiceras i EURA2021-systemet. 

https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
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6.3    Kymmenedalen 

I Kymmenedalen är det särskilda målet 1.3 (Bättre tillväxt och konkurrensförmåga i små och 
medelstora företag) öppet i en återkommande ansökningsomgång. Landskapsspecifika an-
sökningsomgångar i anslutning till andra särskilda mål kan öppnas inom ramen för befogen-
heterna. 
 
Ansökningarna måste lämnas in inom ansökningsfristerna. I ansökningsmeddelandena kan 
tidtabellen för handläggningen av ansökan och bedömningen av ansökan preciseras. 
 
Bedömningskriterierna i anslutning till de särskilda målen publiceras i EURA2021-systemet. 
 

6.4    Päijänne-Tavastland 

I Päijänne-Tavastland är det särskilda målet 1.3 (Bättre tillväxt och konkurrensförmåga i små 
och medelstora företag) öppet i en återkommande ansökningsomgång. Landskapsspecifika 
ansökningsomgångar i anslutning till andra särskilda mål kan öppnas inom ramen för befo-
genheterna. 

 
Ansökningarna måste lämnas in inom ansökningsfristerna. I ansökningsmeddelandena kan 
tidtabellen för handläggningen av ansökan och bedömningen av ansökan preciseras. 

 
I Päijänne-Tavastland inriktas finansieringen särskilt på de spetsområden som anges i land-
skapets strategi för smart specialisering. Dessutom genomkorsas dessa spetsområden av 
hållbarhetsprincipen, som kombinerar landskapets traditionella kompetensområden inom 
miljöteknik och cirkulär ekonomi, inklusive energi- och resursfrågor, samt design. Tanken 
bakom strategin är att finansiera kombinationer där hållbarhet tillför mervärde och möjlig-
heter till tre fastställda spetsområden. 

 
Bedömningskriterierna i anslutning till de särskilda målen publiceras i EURA2021-systemet. 
 

6.5    Nyland 

I Nyland är det särskilda målet 1.3 (Bättre tillväxt och konkurrensförmåga i små och medel-
stora företag) öppet i en återkommande ansökningsomgång. Landskapsspecifika ansök-
ningsomgångar i anslutning till andra särskilda mål kan öppnas inom ramen för befogenhet-
erna. 

 
Ansökningarna måste lämnas in inom ansökningsfristerna. I ansökningsmeddelandena kan 
tidtabellen för handläggningen av ansökan och bedömningen av ansökan preciseras. 

 
I Nyland finansieras särskilt företagsstödprojekt för att förbättra små och medelstora företags 
tillväxt och konkurrenskraft samt för att främja energieffektivitet och låga koldioxidutsläpp. 
Målet med företagsstödprojekt är i princip att uppnå snabba, storskaliga och effektiva resul-
tat på marknader under tillväxt. Dessutom syftar företagsstödprojekt till utnyttjande av digita-
lisering för att främja tillväxt och internationalisering, särskilt i projekt som överskrider verk-
samhetsgränserna. 

 
Bedömningskriterierna i anslutning till de särskilda målen publiceras i EURA2021-systemet. 
  

https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
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7  Mer information före ansökan 

 
 
Vi rekommenderar att du i förväg kontaktar NTM-centralen i ditt område eller ett regionalt ut-
vecklingsbolag för att diskutera projektplanerna och berättigandet till finansiering innan ansö-
kan lämnas. 
 
Information om strukturfondsverksamheten i Södra Finland finns på webbplatsen strukturfon-
der.fi.  

Mer information om elektronisk ansökan om företagsstöd: NTM-centralen – E-tjänster för fö-
retagsstöd  

Kontaktuppgifter till regionala finansieringsexperter finns på adressen:  
Regionala experter (strukturfonder.fi) 
Expertsökning (ahtp.fi, på finska) 
 

 
 

Mer information om finansiering: 

NTM-centralernas riksomfattande finanseringsrådgivning till små och  

medelstora företag tel. 0295 024 800 

tfn 0295 024 800 
 

https://rakennerahastot.fi/sv/framsida
https://rakennerahastot.fi/sv/framsida
https://www.ely-keskus.fi/yritystukien-sahkoinen-asiointi
https://www.ely-keskus.fi/yritystukien-sahkoinen-asiointi
https://rakennerahastot.fi/sv/sodra-finland/regionala-kontaktuppgifter
https://asiantuntijahaku.ahtp.fi/

