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Keski-Suomen Leader-ryhmät

FAKTAA

JyväsRiihi

maaseutuohjelman

Jyväskylän maaseutualueet, Laukaa, Muurame, Uurainen

yritysrahoituksesta

Pirjo Ikäheimonen p. 040 868 1113
Leena Karjalainen p. 044 959 8500
toimisto@jyvasriihi.ﬁ

Keski-Suomessa

Leader VIISARI
Saarijärvi, Viitasaari, Kannonkoski, Karstula, Kinnula,
Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Äänekoski

Arja-Leena Peiponen p. 040 502 6173
Mari Puro p. 040 712 2025
Anna Mikkonen p. 040 763 0606
viisari@saarijärvi.ﬁ

Maaseutukehitys
Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Luhanka, Toivakka

Tiina Seppälä p. 040 755 5115
Anja Kauppinen p. 040 538 9180
maaseutukehitys@gmail.com

Kaipaako
liiketoimintasi
uudistamista?

Haluatko
kasvattaa yritystäsi
tai tehdä uusia
investointeja?

Vesuri-ryhmä
Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Multia ja Petäjävesi

Raisa Saarilahti-Kulju p. 050-324 1144
Niina Aspinmaa p. 050 378 4133
toimisto@vesuri-ryhma.ﬁ

www.keskisuomenmaaseutu.ﬁ

Voiko yrityksesi saada
rahoitusta maaseutuohjelmasta ja mihin rahaa voi
käyttää?

Yritykselläsi on
edellytykset jatkuvaan

kannattavaan
toimintaan.

Yritystoimintasi on

päätoimista
ja

ammattimaista.
Yrityksesi antaa toimeentulon joko sinulle
yrittäjänä tai ainakin yhdelle työntekijälle.
Tuella on merkittäviä vaikutuksia
sekä yritykseesi että sen sijaintipaikkaan. Yrityksesi luo rahoituksen myötä uusia pysyviä
työmahdollisuuksia
alueelle,
kasvattaa liikevaihtoaan, tehostaa tuotantoaan tai parantaa teknologian
tasoa.

Kun rahoitettavia
yrityksiä valitaan, huomioidaan muun muassa yritysten kilpailuedellytykset toimialalla, markkina-alueen laajuus ja
liikeidean uutuusarvo.

Voit hakea rahoitusta yrityksesi
aloittamisessa tai laajentamisessa
tarvittaviin investointeihin.
Investointitukia voivat saada

kasvavat ja kehittyvät

yritykset sekä maatilat, jotka
aloittavat yritystoiminnan
maatalouden ulkopuolella.
Voit suunnitella

etukäteen
investoinnin

toteutusta teettämällä investoinnin toteutettavuustutkimuksen.

Voit saada perustamistukea asiantuntija- ja neuvontapalveluihin, kun
perustat ensimmäisen yrityksesi
tai kun uudistat liiketoimintaasi merkittävästi
esimerkiksi siirtymällä
uudelle toimialalle.

Kokeilurahalla
voit suunnitella,
testata ja kehittää

uusia tuotteita ja palveluita.

Keski-Suomi on lähes kokonaan

rahoituskelpoista aluetta, ulkopuolelle on rajattu ainoastaan Jyväskylän kaupunkialue
(Jyväskylän ydinkeskusta, Keljonkangas, Vaajakoski,
Seppälä–Seppälänkangas ja Palokka).

Maataloustuotteiden jalostusta
ja kauppaa voi kuitenkin tukea myös
kaupunkialueella.

Voit kehittää yritystoimintaasi yhdessä muiden yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.
Yhteistyönä voitte esimerkiksi kehittää uusia tuotteita, muodostaa
tuotanto-ja toimitusketjuja, tehdä
kokeiluja tai edistää yhteistä markkinointia.

