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Rahoituspalvelut yrityksille v. 2017
Rahoituspaketti pk- ja midcap-yritysten kansainväliseen kasvuun
vuonna 2017
Team Finland Explorer, Digiboosti ja Innovaatioseteli kokeiluna
30.6.2017 asti
Yritys voi aloittaa tarpeisiinsa sopivalta portaalta
Tempo ja Kiito –
kansainväliseen
kasvuun
Digiboosti
50 000 euroa

Innovaatio-

Team Finland
Explorer

seteli

10 000 euroa

Kehittäminen alkuun,
palvelujen osto

Kansainvälistymispalvelujen osto

100 000 euroa

Avustus
Laina

Into

NIY

Digiosaamisella
Kv-kasvuun ja
uudistumiseen

Yrityksen kansainvälisen
osaamisen ja kasvun johtamisen
kehittäminen
Laivanrakennuksen

Energiatuki

T&K-rahoitus;

50 000 /

Messuavustus

5 000 euroa

TAVOITE:

AV-tuotantokannustin
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innovaatiotuki

Yrityksen kv-kasvu ja
uudistuminen
innovaatiotoiminnalla

Innovaatioseteli 2017
Kenelle?
• Innovaatioseteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaa aloittavalle pk-yritykselle
• Yrityksellä on vakiintunutta liiketoimintaa (eli yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä
päättyneeltä tilikaudelta )
Rahoitus
• Rahoitus 100% de minimis-avustus; 5000 € + ALV24% = 6 200 €
• Rahoitus kohdistuu VAIN ostopalveluihin, hakija palvelun ostava yritys
• Rahoitus maksetaan suoraan palveluntarjoajalle
• Palveluntarjoajat listataan Tekesin www-sivuille; sinne voi ilmoittautua
• Yritys itse valitsee palveluntarjoajan ja sen EI tarvitse olla listalla
Yritys
•
•
•
•
•

Yrityksellä on uskottavuutta ja halua lähteä kv-markkinoille
Rating-vaatimustaso oltava A+ ja yksi tilikausi takana
Yrityksellä EI ole verovelkaa eikä soviteltua veronmaksuohjelmaa
Kv-markkinaselvitykset tehdään Team Finland Explorer –rahoituspalvelulla
Myönnettyä rahoitusta EI lasketa Tekesin de minimis-kiintiöön (Huomioi kuitenkin lain
mukainen de minimis-kiintiö 200 000 € / kuluva ja kaksi edellistä tilikautta)
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Team Finland Explorer -rahoituspalvelu 2017
Kenelle?
• Pk- ja Midcap-yritykselle, jolla on jo vakiintunutta liiketoimintaa (takana vähintään 1 tilikausi),
yrityksen Alfa rating A+
• Yritys ottaa ensiaskelia kansainvälistymisen polulla tai haluaa selvittää itselleen uutta
potentiaalista markkinaa (maantieteellinen / asiakassegmentti) nykyiselle tuotteelle,
palvelulle tai liiketoimintamallille
• Yrityksellä pitää olla kasvuhalua; kyvykkyyksiä aletaan kasvattaa
Mihin?
• Ostettaviin asiantuntijapalveluihin:
• yritykselle uusien kv-markkinoiden selvittämiseen ja niille pääsemiseen tarvittavien valmiuksien
kehittämiseen liittyviin markkinaehtoisiin asiantuntijapalveluihin
Rahoitus
•

50% de minimis –avustusta; 5000 € - 10 000 €

•

Avustus maksetaan palvelun ostavalle yritykselle, joka toimii myös rahoituksen hakijana

•

Avustuksesta 70 % voidaan maksaa ennakkona pk-yrityksille

•

•

Sama yritys voi saada enintään 2 kertaa Team Finland Explorer -rahoitusta; rahoituksen tulee
kohdistua joka kerta oleellisesti erilaisen markkinan (maantieteellinen alue / asiakassegmentti)
selvittämiseen
Projektin maksimikestoaika 1 vuosi

•

Myönnettyä rahoitusta EI lasketa Tekesin de minimis-kiintiöön
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Messuavustus
Kenelle?

•

PK-yritykset, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä

•

vähintään neljän pk-yrityksen ryhmä, joka osallistuu toimialallaan
merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Yritys osana yritysryhmää,
− parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä
− edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista
− lisäävät vientiä yritysten vanhoille markkina-alueille
− monipuolistavat viennin rakennetta

− edistävät yritysten ja uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille
− tai muuten edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä.
Rahoitus
− enintään 50 % de minimis-avustusta
− yksittäiselle yritykselle enintään 30000 € / messuhanke
− yksittäiselle yritykselle enintään 4 kertaa vuosien 2016–2018 aikana
− Rahoitusta EI lasketa Tekesin de minimis –kiintiöön
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Digiboosti-rahoituspalvelu v. 2017
Kenelle?
• Pk- ja Midcap -yritykselle, jolla on jo vakiintunutta liiketoimintaa (ei siis aivan start-up vaiheessa
oleva yritys)
• Yritys on tehnyt strategisen päätöksen kasvun ja kansainvälistymisen polusta; eli kvkasvuhakuisuuden täytyy näkyä yrityksen tavoitteissa ja toiminnoissa
Yritys
• on tunnistanut tarpeen digitalisaation parempaan ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen t&k&itoiminnassaan (ml. markkinoinnin ja liiketoimintamallien kehittämisen) – rahoitus ei siis kohdistu
operatiiviseen toimintaan
• tarvitsee uutta osaamista digitalisaation hyödyntämisen suunnitteluun ja pilotointiin
• haluaa kasvattaa osaamista ja ymmärrystä digitalisaation edellyttämien toimintatapojen
muuttamiseen ja yrityksen johtamiseen; yrityskulttuurin muutos
• on hankkimassa uutta osaamista yritykseen verrattuna yrityksessä jo olevaan osaamiseen
• Osaaminen voidaan hankkia palkkaamalla uusi henkilö /henkilöitä tai ostopalvelujen
kautta; myös yrityksen omia, olemassa olevan henkilöstön palkkakustannuksia
hyväksytään projektille
Rahoitus
• 50% de minimis -avustus ja lasketaan osaksi Tekesin de minimis -kiintiötä
• Enintään 50 000 €
• Pk-yritykselle maksetaan 70 % ennakko, kun rahoituspäätös astuu voimaan
• Hakemusvaiheessa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet projektille
• Rahoitusta EI voi käyttää esim. yrityksen operatiiviseen toimintaan liittyvien IT-järjestelmien
konsultointiin (esim. toiminnanohjaus- ja taloushallintajärjestelmien päivittäminen)
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Tempo -rahoituspalvelu v.2017
Kenelle?
− Start-up yritykselle ketterä rahoitus tuotteen tai palvelun kysynnän kartoittamiseksi
kansainvälisillä markkinoilla
Yritys
− Yrityksellä on oltava riittävästi omaa rahaa projektin toteuttamiseen.
− Pääsääntöisesti edellytämme 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta yrityksen
projektin omarahoitukseksi. Tekes voi tapauskohtaisesti vaatia myös tätä suurempaa omaa
rahoitusta, jos toiminnan luonne sitä edellyttää.
―Yrityksessä pitää olla vähintään 1 henkilö, joka on sitoutunut yritykseen ja vastaa yrityksen
liiketoiminnan kehittämisestä; muut henkilöresurssit ja osaaminen riittävällä tasolla
Mihin?
―Rahoitusta voi käyttää mm.
 Testaa konseptin toimivuus
 Varmista kysyntä
 Hanki palautetta asiakkailta
 Tunne markkinat
Rahoitus
− De minimis –avustus, 75% - 50 000 €
− Maksetaan 70 % ennakko
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Kiito -rahoituspalvelu v.2017
Kenelle?
•

Pk- ja Midcap-yrityksille; kasvuvision toteuttamisessa tarvittavien valmiuksien
kehittämiseen ja kansainvälisen kasvun mahdollisuuksien kartoittamiseen sekä
testaukseen.

•

Suurille yrityksille; uusien toimintamallien ja uuden ajattelun luomiseen toimialalle sekä
muutosvalmiuksien kehittämiseen (Liideri-kytkentä)

Yritys (pk- ja midcap)
• Kv-kasvua tavoitteleva yritys

• kasvustrategiaan sitoutuneet avainhenkilöt
Rahoitus
− De minimis –avustus, 50% - max. 100 000 €

− Maksetaan 70 % ennakko pk-yrityksille ( ei midcap-yrityksille)
― Rahoitusta voi käyttää mm.
−
−
−
−

− Testaa konseptisi toimivuus
Hanki palautetta asiakkailta
Varmista kysyntä
Tunne markkinat
Kehitä johtamista ja organisaatiota
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T&K- rahoituspalvelu
Kenelle?
− rohkeille uudistajayrityksille, jotka haluavat ottaa suurempaa riskiä, hakevat nopeampaa kasvua
kv-markkinoilta ja uudistavat toimialaa / elinkeinoelämää t&k&i-projektien avulla
Yritys

―Kv-kasvua ja/tai uudistumista tavoitteleva yritys

―Kasvu-/uudistumisstrategiaan sitoutuneet avainhenkilöt
―Hakee kasvua /uudistumista innovaatiotoiminnan avulla
Rahoitus


Avustus:
− Projektin päätyttyä tarvitaan vielä kehitystyötä tulosten kaupallistamiseksi
− Yritys ottaa innovaatiotoiminnan avulla tavallista suurempaa riskiä
− Tuloksena uutta tietoa ja osaamista
− Enimmäisrahoitustasot:
− pk-yritys 50% ja Midcap/suuri yritys 40%



Laina:
− Yritys kehittää uutta/ jatkokehittää olemassa olevaa tuotetta, palvelua, prosessia tai konseptia
− Pilotoidaan kehitettyä tuotetta tai palvelua markkinoilla asiakkaiden kanssa
− Tiedetään, miten projektin tulokset muutetaan liiketoiminnaksi
− Yritys tunnistaa projektissa olevan kehitysriskin
− Rahoitustasot:
− Pk-yritys ja Midcap 50% tai 70%
− Suuri yritys 50%
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INTO- rahoituspalvelu
Kenelle?
•

Pk-yrityksille, yrityksen innovaatio-osaamisen systematisointiin ja kasvattamiseen.

•

Rahoituspalvelun avulla yritys voi ostaa parasta mahdollista ulkopuolista osaamista innovaatioosaamisensa vahvistamiseksi luodakseen kasvuhakuista kansainvälistä liiketoimintaa.

Pk-yritys
− Kv-kasvua tavoitteleva yritys
− Yritys tavoittelee siirtymää pienistä tuote- ja palvelukonseptinsa parannuksista kohti kokonaan uusien
liiketoimintakonseptien kehittämistä.
− Yrityksellä on vahva kansainvälisen kasvun tahtotila, strategia siihen ja toiminnan muuttamiseen
sitoutuneet avainhenkilöt.
Rahoitus
− 50% avustus
― Rahoitusta voi käyttää (vain ja ainoastaan):
1) Innovaatioasiantuntijuuden ja valmiuksien ostaminen (=ostopalvelu), esim.
− innovaatiostrategian, -prosessien ja -toiminnan systemaattisten käytäntöjen kehittämisen
ostamiseen
− Henkilöstön innovaatio-osaamisen kehittämiseen liittyvä koulutus
− Tiedonhankintakulut
2) IPR-oikeuksien suojaus ja hankinta
3) Asiantuntijan määräaikainen palkkaus suuresta yrityksestä tai tutkimuslaitoksesta
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NIY- rahoituspalvelu
Kenelle?
•

alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tavoittelevat liiketoiminnan nopeaa kansainvälistä kasvua.

•

Tekes valitsee Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitukseen lupaavia, nopeaan kansainväliseen
skaalautumiseen tähtääviä startup-yrityksiä, joilla on näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta.

•

Rahoitukseen valittavat yritykset ovat tyypillisesti toimineet vähintään kolme vuotta ja ovat jo
hyödyntäneet Tekesin rahoituspalveluita aiemmassa projektissa.

Yritys
− on alle 5-vuotias (Rahoituspäätös on tehtävä ennen kuin yritys täyttää 5-vuotta, joten hakemus on
jätettävä vähintään 3 kuukautta ennen ikärajan täyttymistä)
− kooltaan pieni
− investoi innovaatiotoimintaan
− ei ole listautunut, jakanut voittoa eikä syntynyt sulautumisen kautta.
Rahoitus
− Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoona euroa, josta
avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa.
− Rahoitusta myönnetään vähintään kolmessa jaksossa, 75 % projektille hyväksyttävistä kustannuksista.
Ensimmäisen jakson rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6 - 12 kuukautta.
− Ennen hakemuksen jättämistä EHDOTTOMASTI keskustelu Tekesin NIY-asiantuntijan kanssa
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Muu kasvun rahoitus, vuoden 2017 alusta
Energiatuki
 siirtyy vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin
 Haku aukeaa sähköisessä asiointipalvelussa helmikuun alussa, asetus valmistunee 23.1.2017
 Energiatukien päätavoitteena on edistää uuden energiateknologian käyttöä.
 Energiatukea voivat hakea yritykset, kunnat tai muut yhteisöt investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät
uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energian säästöä, tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä
tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

AV-tuotantokannustin
 perustuu 25 % maksuhyvitykseen Suomessa toteutetun tuotannon kuluista
 Kannustin on suunnattu pitkän näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan sekä sarjamuotoisen fiktion ja animaation
tuotantoihin.
 Hakijana voi olla suomalainen tai ulkomainen yritys

Laivanrakennuksen innovaatiotuki
 Laivanrakennuksen innovaatioedellytysten turvaamiseksi voidaan myöntää valtionavustusta laivanrakennuksen
innovaatioihin.
 Avustus on tarkoitettu laivaprojektien innovaatioiden kehittämiseen. Tavoitteena on saada aikaan innovatiivisia ja
edistyksellisiä alus- tai offshore-ratkaisuja ja helpottaa uusien innovaatioiden pääsyä markkinoille osana
laivaprojekteja.
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