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Temporärt stöd till 
landsbygdsföretag 
för ekonomiska svårigheter orsakade av 
coronavirusepidemin



Tillfälligt stöd till landsbygdsföretag
och temporärt stöd för primärproduktion

Det tillfälliga stödet till landsbygdsföretag och primärproduktion 
hjälper jordbruk och jordbruksföretag, vars ekonomiska situation 
har försämrats på grund av marknadsstörningar och 
produktionsstörningar orsakade av coronavirusepidemin.

Syftet med stöden är att underlätta företagens anpassning till den 
exceptionella situationen som orsakas av coronaviruset och 
uppmuntra till fortsatt verksamhet.



För vem?
Tillfälligt stöd till landsbygdsföretag

1. Jordbruk i samband med vilken annan företagsverksamhet 

bedrivs

▪ inget jordbruk, men annars inga branschbegränsningar

▪ övrig företagsverksamhet har samma bokföringsenhet som 
jordbruket och samma FO-nummer (kan till exempel vara: 
inkvarteringstjänster, programtjänster för turism, måltidstjänster: 

övrig serviceverksamhet)

▪ beskattas via JLL (om jordbruket inte har bolagiserats)

2. Mikroföretag som förädlar och/eller saluför jordbruksprodukter 

(s.k. Annex I-produkter)

Annex I-produkter är bl.a.:

- mejeriprodukter
- kvarnprodukter
- vin och cider

- slakteriprodukter och 
köttprodukter

- grönsaker, bär och 
svamp samt 
produkter av dessa 

- foder och 
husdjursfoder

EJ: fiskprodukter
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För vem?
Temporärt stöd till företag inom primärproduktionen 

inom jordbruket

Jordbruk eller lantbruksföretag

▪ för långt specialiserade primärproduktionsföretag

▪ säljer produkter som direktförsäljning eller via en s.k. kort 
distributionskedja; till exempel till restauranger eller storkök

▪ saluför gårdens produkter, till exempel potatisförpackningar eller 
skalade morötter

▪ om marknaden har försvagats väsentligt och det inte finns 
någon alternativ marknad

▪ säljer Annex I-produkter med undantag av fiskeriprodukter

Obs! Stöd beviljas inte till 

offentliga organisationer, 
stiftelser eller föreningar 
eller företag inom fiske- och 

vattenbrukssektorn. 

En förutsättning för att 

beviljas stöd är att företaget 
är stödberättigat, dvs. inte 
har haft ekonomiska 

svårigheter före 
coronaviruset och att den 

som ansöker om stöd inte 
har beviljats stöd för 
samma ändamål någon 

annanstans.
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Stödvillkor
Tillfälligt stöd till landsbygdsföretag och 

temporärt stöd till företag inom primärproduktionen inom jordbruket

▪ Stöd beviljas inte till offentliga organisationer, stiftelser eller föreningar eller 

företag inom fiske- och vattenbrukssektorn. 

▪ ditt företag har förutsättningar för lönsam verksamhet under normala 
förhållanden

företagets ekonomiska svårigheter har uppstått efter 31.12.2019 

▪ på grund av coronaviruspandemin

▪ du får inget annat understöd för samma ändamål

▪ inkomst från företagsverksamhet som är föremål för stödet har en väsentlig 
betydelse för din utkomst

Obs! Tillfälligt stöd till 

landsbygdsföretag: 
företaget ska kunna skilja 
inkomster och utgifter från 

gårdens övriga inkomster 
och utgifter, om företaget 

också bedriver jordbruk.

Företaget ger utkomst åt 
minst en företagare eller en 

arbetstagare om företaget 
förädlar eller säljer 

jordbruksprodukter
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För vilket ändamål?
Tillfälligt stöd till landsbygdsföretag och 

temporärt stöd till företag inom primärproduktionen inom jordbruket

Utgifter som är nödvändiga för ditt företag, personal-, fastighets- och 

hyreskostnader samt utgifter som orsakats av anlitande av utomstående experter. 

▪ De nödvändiga utgifterna är sådana fasta utgifter som inte snabbt kan 
avslutas eller minskas, även om företagets inkomster har minskat eller upphört 

på grund av en coronaviruspandemin.

▪ som löneutgifter kan godkännas de faktiska lönerna, dock högst en månadslön 

på 2 000 euro plus 30 procent av lönebikostnaderna.

▪ Du kan inte beviljas understöd för anskaffning av produktionsinsatser eller 
investeringar.
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Stödbeloppet?
Tillfälligt stöd till 

landsbygdsföretag

• Minst 5 000 euro, högst 10 

000 euro

• Högst 80% av de nödvändiga 
utgifterna

• Huvudsakligen de minimis-
stöd, i särskilda fall temporärt 

statligt stöd enligt 
kommissionens meddelande 
C(2020) 1863

Temporärt stöd till företag inom 

primärproduktionen inom jordbruket

• Minst 5 000 euro, 

högst 10 000 euro

• Högst 80% av de nödvändiga 
utgifterna

• Temporärt statligt stöd enligt 
kommissionens meddelande 

C(2020) 1863
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Att ansöka om stöd
Ansök om understöd i e-tjänsten Hyrrä – http:// hyrra.ruokavirasto.fi 

Beslutet om understödet fattas av NTM-centralen i ditt område.

Logga in i Hyrrä med bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort 

(HST-kort).

För att fylla i ansökan är det bra att reservera:

▪ FO-nummer, resultaträkning och utredning om den ekonomiska situationens 

försämring och dessutom utredning om de kostnader som ligger till grund för 

ansökan

▪ plan för konsolidering av företagets ekonomi på kort sikt

▪ utredning om annat offentligt stöd som du ansökt om och fått för att klara av 

ekonomiska svårigheter orsakade av coronapandemin

▪ uppgifter om stöd av mindre betydelse som olika myndigheter beviljat ditt 

företag (dvs. de minimis-stöd) 

OBS!

Välj rätt stödform: 
Landsbygdsföretagens
och jordbrukets

tillfälliga stöd

Man bör bekanta sig med 

NTM-centralens 
ansökningsanvisningar 
innan man skickar in 

ansökan. 



Kontakta oss

Riksomfattande telefontjänst: 0295 024 800

Öppettider: vardagar kl 9–15

poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/maaseudun-

yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-

koronatuki


