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Maaseudun monipuolinen yritysrahoitus on ulottuvillasi

Leader-rahaa
Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin maaseudun, Mäntyharjun, Pieksämäen ja
Puumalan pienyritykset voivat hakea Leader-rahaa.

Leader-rahaa voivat hakea aloittavat tai jo toiminnassa olevat yritykset. Yrityksiin
suunnattu Leader-raha muodostuu perustamis- ja investointituista sekä
yritysryhmän kehittämishankkeista.

PERUSTAMISTUET
Perustamistuki 5 000 - 35 000€

Perustamistuki kokeiluihin 2 000 - 10 000€

INVESTOINTITUET
Investointituki max. 35 %

Toteutettavuustutkimus max. 50 %

YRITYSRYHMÄN KEHITTÄMISHANKE
3 - 10 yritystä, tuki max. 75 %

Kiinnostuitko?
Soita Anssille, p. 0440 155 222,

Anssi Gynther, toiminnanjohtaja, p. 0440 155 222, anssi.gynther@veejjakaja.fi

Lisää yritysrahoituksesta osoitteessa www.veejjakaja.fi/yritysrahoitus
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Testaa
saisitko perustamistuesta lähtölaukauksen yrityksesi suuntaamiseen uuteen toimintaan

1.  Olet harjoittanut nykyistä yritystoimintaa vähintään kolme vuotta.

2.  Nykyisessä yritystoiminnassasi ei oikein tunnu olevan laajenemis- tai
kehittämismahdollisuuksia.

3.  Haluaisit suunnata yrityksesi toimintaa johonkin täysin uuteen, esimerkiksi uudelle
toimialalle.

4.  Tiedät, että yrittäjäosaamisesi kyllä riittää, mutta uusi toiminta on sen verran
tuntematonta, että asiantuntija-apu sen haltuunottamiseen voisi olla tarpeen.

5.  Olet jo kypsytellyt ideaasi ja laatinut tai laatimassa liiketoimintasuunnitelmaa yrityksesi
uudesta toiminnasta.

Vastasitko kyllä viiteen kysymykseen? Saattaisit saada liiketoimintasi uudelleensuuntaamiseen
perustamistukea.

Apua yrityksesi alkutaipaleella
 4 + 1 faktaa perustamistuesta

Aloittava yrittäjä – kuvaavatko nämä 4 määritelmää sinua?

1.  Sinulla on liikeidea.

2.  Olet jo laatinut tai laatimassa liiketoimintasuunnitelmaa perustaaksesi yrityksen.

3.  Olet perustamassa ensimmäistä kertaa omaa yritystä.

4.  Et tunne hallitsevasi yrittämisen kiemuroita riittävästi, joten arvelet, että neuvoista ja
opastuksesta yrityksen alkutaipaleella voisi olla sinulle hyötyä.

Jos vastasit kyllä, voisit mahdollisesti saada perustamistuesta apua yrityksesi
käynnistämisvaiheeseen.

+ 5.  Kun pääset alkuun, muista, että perustamistuesta voit saada apua myös
tuotekehitykseen, markkinointiin ja maailman valloitukseen.

Yrityksen laajentaminen mielessä?
Tiesitkö tämän yritysinvestoinneista?

1.  Jos yrityksesi sijaitsee maaseudulla, voit hakea Veej’jakaja Leader-ryhmästä maaseudun
yritystukea. Suomesta 95 % on maaseutua.

2.  Voit saada tukea investointiin jopa 35 % investoinnin arvosta.

3.  Ennen investointia voit teettää asiantuntijalla arvioinnin investoinnin edellytyksistä.
Asiantuntija-apuun voit saada 40–50 % tuen.


