
i den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset

NTM-centralens 
finansiering till företag

tillgänglighet inte beaktad



NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering 

för utvecklingsunderstöd till företag. 

Understödet kan beviljas i hela landet till 

företag som drabbats av störningar på 

marknaden och i produktionen på grund av 

coronavirusepidemin.

Avsikten med understödet är att stöda företag 

i syfte att minimera de negativa effekterna av 

coronavirusepidemin och uppmuntra företag 

till sysselsättning.



För vem?
Obs! 

Finansieringen kan inte beviljas till företag 

inom branscherna jordbruk, skogsbruk, 

fiskerihushållning eller förädling av 

jordbruksprodukter.

Företag som sysselsätter fler än 5 personer 

kan ansöka om understöd hos Business 

Finland.

För ensamföretagare bereds som bäst en 

egen stödform.

Företag bör inte söka finansiering för 

denna situation med störningar från både 

NTM-centralen och Business Finland.

Företag där det vid ansökningstidpunkten arbetar högst 5 

personer (inkl. företagaren/företagarna), oberoende av 

företagsform. Dock inte ensamföretagare, för vilka det 

bereds ett eget stöd.

Företag som drabbats av tillfälliga störningar på 

marknaden och i produktionen p.g.a. coronaviruset 

men som bedöms ha förutsättningar för en lönsam 

verksamhet i fortsättningen

Företag som strävar efter att förnya sig och 

stärka sitt kunnande

Enskilda näringsidkare (firma), som sysselsätter 

åtminstone en person i anställningsförhållande

(ingen övre gräns för antalet anställda)



För vilket ändamål?

För att utreda och planera

• företagets verksamhet

• ny affärsverksamhet

• hur organisera produktion 

och tjänster i den situation 

med störningar på 

marknaden och i 

produktionen som 

coronaviruset gett upphov 

till och efter det

Lägesanalys Utvecklingsåtgärder

Åtgärderna kan gälla

• omriktning av 

affärsverksamheten

• utveckling av nätverket 

av underleverantörer

• omorganisering av 

produktionen

• utveckling av produkter 

och tjänster

• kompetenshöjning

Obs! 

Du kan ansöka om understöd 

för en åtgärd åt gången. För 

bägge åtgärderna kan 

understöd fås endast en gång.

Om du har ansökt om understöd 

för att göra en lägesanalys, kan 

du ansöka om understöd för 

utvecklingsåtgärder tidigast 

efter en månad från att du 

lämnade in ansökan om 
understöd för lägesanalysen.



Understödets belopp

• 80 % av de kalkylerade kostnader som 

understödet grundar sig på

• högst 10 000 euro

• av understödet kan 70 % betalas i 

förskott

Lägesanalys

Godtagbara kalkylerade kostnader:
• Lönekostnader (2 000 euro/person)
• Indirekta kostnader (bl.a. 

arbetsgivaravgifter) 50 % av de 
kalkylerade lönerna

• T.ex. 2 personer (företagare + en anställd) 
2 000 euro x 2 + 50 % = 6 000 euro, 
varav 80 % = 4 800 euro

• 80 % av de godtagbara kostnader som 

understödet grundar sig på

• högst 100 000 euro

• av understödet kan 70 % betalas i 

förskott

•

Utvecklingsåtgärder

Godtagbara kostnader:
• Lönekostnader
• Indirekta kostnader (bl.a. 

arbetsgivaravgifter) 50 % av 
lönekostnaderna

• Användning av tjänster, 
inkl. utbildningskostnader

• Råvaror och halvfabrikat som hör 
samman med produktutvecklingen



Hur ansöka om understödet?
OBS!

Välj rätt stödform: understöd för 

utveckling av företag vid 

marknads- och produktions-

störningar orsakade av 

coronavirusepidemin.

Läs också ansöknings-

anvisningarna på NTM-

centralens sidor innan du börjar 

fylla i ansökan.

Understödet kan sökas fr.o.m. 31.3.2020 hos NTM-

centralen. Det görs med en elektronisk ansökan i region-

förvaltningens e-tjänst. I princip behövs det inga bilagor.

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/yrtu_covid19emergencyfunding

Du loggar in i regionförvaltningens e-tjänst via 

Suomi.fi. Identifieringen sker med personliga bankkoder, 

mobilcertifikat eller BRC:s medborgarcertifikat. 



poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

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

Riksomfattande telefontjänst: 0295 024 800

Öppet: vardagar 9-15


