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• Investeringsstöd för jordbruk

• Stöd för landsbygdsföretagare

• HYMY 2 – projektet
(Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä)

(Framgångsrika företag genom gott samarbete)

• RÅD2020

OBS! Programperioden tar slut år 2020
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INVESTERINGSSTÖD FÖR JORDBRUK

Bygginvesteringar som behövs vid växthusproduktion och för 

anskaffning av odlingstunnlar som behövs vid produktionen av 

trädgårdsväxter som odlas för livsmedelsbruk.

Bygginvesteringar i sådana produkt-, produktionsinsats- eller 

tillbehörslager som är nödvändiga vid jordbruksproduktion.

Investeringen är stödberättigande bara till den del som energin 

används vid produktionsverksamheten inom jordbruket. Endast 

förnybara energikällor utnyttjas i energianläggningen. 

Flisvärmecentral.

Egna råvaror från egen gård. Endast försäljning till 

återförsäljare/vidareförsäljare (dvs. partihandeln). Ej förädling av 

produkter eller gårdsbutik!  Så m.a.o. Packning av produkter.

16.1 – 15.3

16.3 – 15.8

16.8 – 15.10

16.10 – 2021?

• Affärsplan

• Ekonomisk kalkyl

• Kostnadsförslag

• Eventuell bygglov

• Ritningar

• Övriga bilagor
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STÖD FÖR LANDSBYGDSFÖRETAG

Investeringsstöd

- 20 – 35 % för förvärvande/bygge av produktionsbyggnader, maskiner

- ”Väsentlig betydelse för grundande/tillväxt av företaget” samt ligga på 

landsbygden

- Gårdar, aktiebolag, andelslag

- Minst 2 000 €

- Gårdsbutik, förädling av trädgårdsprodukter etc.

Genomförbarhetsstudier i samband med investering

- 40 – 50 % av godtagbara kostnader

- Köp av sakkunnigtjänster för att t.ex. Undersöka ifall man skall bygga 

en ny produktionsbyggnad eller hyra en.

- Investeringen behöver inte genomföras (Då studien kan visa att det 

inte lönar sig)

Nyetableringsstöd

- När man inleder företagsverksamheten

- Köpa rådgivningstjänster, produktutveckling, testa 

marknadsföringen...

- 5 – 35 000 €

01.02 – 30.04

01.05 – 30.08

01.09 – 31.10

Utvecklingsprojekt för företagsgrupp

- 3-10 företag och en administratör (t.ex. Kommunen)

- Kurser, utveckla marknadsföringen tillsammans

- 75 % understöd, 25 % privat
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HYMY 2 - PROJEKTET

- Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä

(Framgångsrika företag genom gott samarbete)

- Åtminstone till slutet av år 2020 (möjligen även in på 

2021)

- Rådgivning till företag på landsbygden, flerbranschgårdar 

och blivande företag

- 8 timmar gratis rådgivning per företag, 

finansieringsalternativ etc...

ProAgria Etelä-Suomi ry

Auli Teppinen 0400-46176   auli.teppinen@proagria.fi

Karita Alén 0400-461708 karita.alen@proagria.fi

Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Axel Falck  050-3049144   axel.falck@nsl.fi

Krister Hildén 040-5543094 krister.hilden@nsl.fi

Uudenmaan yrittäjät ry

Petri Graeffe 040-5473388 petri.graeffe@uudenmaanyrittajat.fi

Projektet genomförs av
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mailto:axel.falck@nsl.fi
mailto:krister.hilden@nsl.fi
mailto:petri.graeffe@uudenmaanyrittajat.fi
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RÅD 2020

- 10 000 € per gård, 2015 – 2020

- Endast momsen betalas -> gratis rådgivning

- Godkänd rådgivare inom RÅD2020
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Tack!

Finns det frågor?


