
Landsbygdsfondens 
återhämtningsmedel för företag

NTM-centralen i Nyland



Återhämtningsfinansieringen som en 
del av företagsstödet

• Landsbygdsfondens 
återhämtningsmedel är en del av en 
mer omfattande 
återhämtningsfinansiering inom EU

• Återhämtningsmedel kan sökas
2021 - 2022

• Syftet med återhämtningsmedlen är 
att främja: 

• positiva klimat-och miljöeffekter med beaktande 
av den totala hållbarheten

• långsiktig hållbar landsbygdsutveckling
• övergången till en grön ekonomi
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Återhämtningsmedel för 
investeringar 

• Nu söks projekt som snabbt kan handläggas (behövliga
dokumenten finns tillhanda)

• Tillväxtsträvan förutsättes ej, klimatåtgärder söks!

• Inte för att grunda ny företagsverksamhet, utan för att 
göra de verksamma företagens nuvarande verksamhet 
mer klimat-och miljövänlig

• Inte för objekt som kunde stödas med  normalt 
företagsstöd

• Bidrag mindre än 2 000 euro beviljas inte

• Inte för det inre eller yttre stadsområdet                 
(SYKE 2010*)

*Klassificeringen av stads-och landsbygdsområden
https://www.arcgis.com/
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https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=816018cf62ef40899ca26b8d17e24902


Återhämtningsmedel för investeringar 

• Byte av energiform till förnybar energi
• Produktion av, eller övergång till användning av förnybar 

energi för företagets eget behov (t.ex. solpaneler och 
luftvärmepumpar)

• Förbättra företagets energi-och materialeffektivitet med hjälp 
av digitalisering (immateriella investeringar) och bästa 
tillgängliga nya teknik (BAT-principen)

• Bästa tillgängliga nya teknik (BAT) innebär så effektiva och utvecklade tekniska lösningar som möjligt som är 
tekniskt och ekonomiskt genomförbara och som på bästa sätt kan förebygga miljöförstöring. Tekniken är 
tekniskt och ekonomiskt genomförbar när den är allmänt tillgänglig och kan tillämpas till rimliga kostnader.

• Förnya befintliga anläggningar som producerar förnybar 
energi.

• Uppförande av en ny anläggning som producerar och 
distribuerar biogas
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Återhämtningsmedel för 
investeringar

• Stödnivå 30%, de minimis-villkorligt

Mikro- och småföretag på landsbygden

• Stödnivå 35 % och stödets maximibelopp 200 000 euro (Annex-1-produkter)

Förädlingsföretag för jordbruksprodukter (mikro- och småföretag)

• Nya anläggningar eller produktionsenheter
• Stödnivå 50 %. 
• Godtagbara kostnader max 2 milj. €
• Anläggningens maximala storlek -> total effekt högst 2 MW
• Kan inte beviljas för production av biogas som omfattas av distributionsskyldighet

Biogas



Att söka återhämtnings-
finansiering

• Stödet söks elektroniskt via 
Hyrrä-tjänsten

• Läs mer:
• https://www.maaseutu.fi/sv/l

andsbygden/aterhamtningsfin
ansiering 

• ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/
maaseudun-yritystuet/
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Mer information om 
återhämtningsmedel NTM-

centralen i Nyland

• Siina Viskari, siina.viskari@ely-keskus.fi, tfn 0295 021178

• Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, tfn 0295 021091

• Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi,

• tfn 0295 021115

• Miia Koivunen, miia.koivunen@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 1180

• https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysrahoitus4
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