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Webinaarin kysymykset & vastaukset 24.3. 2020
Vastaajana Markku Jokela Business Finlandilta.

Voiko verkkokaupan kehittämiseen hakea rahoitusta, jos korona on vienyt myymälän liikevaihdon?
-

Verkkokaupan perustamiseen ei myönnetä rahoitusta. Jos verkkokauppaa ei ole, sen perustamiseen
liittyvään selvitystyöhön voidaan myöntää rahoitusta. (Toim. huom. Entä verkkokaupan
kehittäminen, voiko siihen saada rahoitusta?)

Onko de minimis -rajoituksiin mahdollisesti tulossa helpotuksia?
-

En osaa sanoa, tällä hetkellä tietoa sellaisesta ei ole. Asiasta varmasti tiedotetaan, jos helpotusta on
tulossa.

Mikä on tällä hetkellä tilanne tuon BF "rahoituspotin" suhteen? Onko sitä vielä jäljellä, kun hakemuksia hurja
määrä kuten Jokela Markku kuvasit. Entä mikä on käsittelyajan pituus tällä hetkellä?
-

Jossain sivustollamme lukee käsittelyajan arvioitu kesto, aivan tarkkaa aikaa ei voida luvata.
Hakemukset yritetään käsitellä päivien, ei viikkojen tai kuukausien, aikana. Aluksi jaossa oli 30
miljoonaa euroa, melko pian summaa nostettiin 150 miljoonaan euroon. Hakemuksia kannattaa
jättää, koska summa saattaa nousta vielä tästäkin. Henkilöstöä lisätään jatkuvasti hakemusten
käsittelyyn.

Onko tukea mahdollista saada, jos yritysmuodon vaihtaa toiminimestä oy:n? (Ei vain rahoituksen hakemisen
vuoksi vaan koska kehitystoimet vaatisivat sitä joka tapauksessa.)
-

Jos toiminimellä on ollut merkittävää liiketoimintaa, rahoituksen saaminen voisi periaatteessa olla
mahdollista, sitä tulee hakea ELY-keskukselta. Carita Vastinesluoma / ELY-keskus kommentoi:
toiminimelle myönnettävä rahoitus tullaan hyväksymään ELY-keskuksissa, tarkempaa tietoa luvassa
tämän viikon loppupuolella.

Jos hakemus on jo laitettu sisään, niin pystyykö sinne laittamaan lisäyksiä vielä?
-

Kyllä, asiointipalvelun kautta hakemusta voi täydentää.

Miten prosessi etenee eli tuleeko vain ei/kyllä vastaus vai käydäänkö hakemuksen suhteen keskustelua
käsittelijän kanssa?
-

Jos näyttää siltä, että tulee hylkäävä päätös, kuullaan aina asiakasta. Myönteinen päätös voi tulla
”kuin Manulle illallinen.”

eli vanhuspalvelujen kotiinkuljetuksiin ei siis voi hakea, mutta kehittämiskustannuksiin voi?
-

Jos vanhusten kotiin kuljettaminen on ikään kuin logistinen ketju, rahoituksen myöntäminen on
kielletty de minimis- asetuksissa. Verkkokaupan perustamisen selvittäminen ja logistisen ketjun
kehittämisen selvittäminen on sallittua BF- rahoituksella, mutta ei niiden perustaminen.
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kun jakelukanavan kehitys ei ole rahoitukseen hyväksyttävää, niin mitenhän käsitellään tilanne, jossa
tuotteen kehitys on merkittävä osa jakelun parantamista? ts. jakelukanavan avaamiseksi/mahdollistamiseksi
tuotetta viedään ja kehitetään tiettyyn suuntaan......? ja tässä ei puhuta logistisesta kanavasta vaan
myyntikanavasta, sillä tuotetta ei pidä erikseen kuljettaa mitenkään!
-

Tuotekehitys BF- rahoituksella on ok, kunhan rahoitus ei kohdistu jakelukanavan toteuttamiseen.
Myynti- ja markkinointikonseptien kehittämistä on tehty tällä rahoituksella.

Voiko kiinteistö Oy, joka harjoittaa vuokraustoimintaa, hakea?
-

En osaa vastata, kannattaa kysyä asiointipalvelun kautta. Itselleni ei ole tullut vastaan tällaista
tapausta.

Kerrotko esimerkin miten tämä auttaisi ravintola ja matkailualan yrityksiä? Eli mitä hyötyä tästä on?
-

Selvitysrahoituksella pystyy selvittämään suunnilleen mitä tahansa, varsinkin jos kehittää uusia
palveluita tai tuotteita. Valitettavasti uuden jakelukanavan perustaminen on rajattu pois, vaikka se
monella tulee mieleen tässä tilanteessa. Myös konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden hankkiminen
on hyväksyttävää tämän rahoituksen avulla.

Sopiiko rahoitus digipalvelun kehittämiseen?
-

Sopii.
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