
Ihmisten kokoisille ideoille!
För dina idéer!

Kuggom 28.2.2017 
Heli Tommiska, SILMU ry



Leader - SILMU

Hallitus
• valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti 
• puheenjohtaja – Marja Teppinen, Mäntsälä
• 9 jäsentä + 9 henkilökohtaista varajäsentä

Henkilökunta 
• toiminnanjohtaja Gina Forsström
• toimistopäällikkö Tiina Kurki
• hankeneuvoja Heli Tommiska
• kyläasiamies Li-Marie Santala
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Toiminta-alue

Askola 
Lapinjärvi

Loviisa
Myrskylä
Mäntsälä 

Pornainen
Porvoo
Pukkila 
Sipoo



SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 
2014 – 2020 –paikallinen strategia 

1. Yritystoiminta ja työllisyys   
2. Kylien kehittäminen 
3. Ympäristö ja luonto 
4. Saaristo 
5. Oma aluekehitystoiminta

Läpileikkaavat teemat: nuoret, alueiden välinen ja kansainvälinen 
yhteistyö

ESKO Etelä Suomen kalatalousohjelma (Virolahti - Hanko) 
(Loviisa, Porvoo ja Sipoo) > ammattikalastus ja kalastusmatkailu
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Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma



Tukimuodot (yritystuki) 

Investointituki 
• tuki 20-40 % 
• minimituki 2 500 € (ELY-keskus 2 000 €)
• minimikustannukset ilman arvonlisäveroa 12 500 € (ELY-keskus 12 000 €) 

Investoinnin toteutettavuustutkimus 
• tuki enimmillään 50 %
• minimituki 1 875 € (ELY-keskus 1 500 €)
• minimikustannukset ilman arvonlisäveroa 3 750 € (ELY-keskus 3 000 €)



Tukimuodot (hanketuet) 
1. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet 

• tuki 70 % (90 %) 
• minimituki 6 250 € (ELY-keskus 5 000 €)

2. Yhteistyöhankkeet
• tuki 70 % (100 %) 
• minimituki 6 250 € (ELY-keskus 5 000 €)

Paikalliset 
hankkeet SILMU 
ry:n kautta 
Leader-tukena ja 
laajemmat ELY-
keskuksen kautta



Koulutushankkeet 
• ryhmille suunnattua monimuotokoulutusta 
• puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuina tiloilla, 

kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa
Tukea voidaan myöntää:

• koulutukseen, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai 
toimijajoukolle 

• koulutukseen, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai 
maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen 



Koulutushankkeet, esimerkkejä
Mikroyrittäjien koulutusta ja valmennusta esimerkiksi

• kirjanpitoon

• tuotteiden jatkojalostukseen

• tuotannon kehittämiseen
• perinteisten kädentaitojen edistämiseen 

• pienyritysten verkostoitumiseen

• energiavarojen kestävään käyttöön ja energiansäästöön 
• ympäristöosaamiseen liittyvää koulutusta



Tiedonvälityshankkeet, esimerkkejä
Tiedon välittäminen voi olla tiedottamista esim. 

• uusista menetelmistä ja teknologioista 

• uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista 
liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä 

• uudesta tieteellisestä tiedosta 
• uusista innovaatioista

• energiavarojen kestävään käyttöön ja energiansäästöön liittyvistä asioista



Yhteistyöhankkeet 
• elinkeinojen kehittämishanke
• kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä
• yhteistyö voi olla:

• yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet)
• yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä
• kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä

• yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä 
mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen



Yritysryhmähanke
• hallinnoijana kehittämisorganisaatio (kirjanpito, raportit, 

hankinnat, kilpailutukset, maksuhakemukset)
• 3 – 10 yritystä mukana
• hankitaan ostopalveluna yritysten kehittämispalveluita
• yritys voi valita oman tarpeensa mukaan ostopalveluja
• tukiprosentti 75 %
• yritykset maksavat vain 25 % ostopalvelun kustannuksista



Yritysryhmähankkeet - esimerkkejä
• koulutustilaisuudet
• tuotekehitys (uudet tuotteet/palvelut)
• markkina- tai vientiselvitykset
• uusien ideoiden etsiminen

HUOM! Ei voi sisältää investointeja



SILMU 
ry

Kaavio: Auli Teppinen, ProAgria Etelä-Suomi



Yritysryhmähankkeen 
suunnittelu ja rahoitus

Kaaviot: Auli Teppinen, ProAgria Etelä-Suomi



Toimenpiteet yhdessä ja yrityskohtaisesti

Diat: Auli Teppinen, ProAgria Uusimaa



Muuta

• jos kiinnostuit yritysryhmähankkeesta, ota yhteyttä:
Petri Graeffe GSM 040 547 3388
Auli Teppinen GSM 0400 461 716
Staffan Björkell GSM 040 773 3979 

• SILMU ry:n seuraava hallituksen kokous 
marraskuussa 2017 > hakemukset liitteineen 
30.9.2017 mennessä Hyrrään



Kiitos! 
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