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ELINKEINOJEN JA KYLIEN KEHITTÄMISTUKEA KOSKEVA
SÄÄNTÖ VUOSIKSI 2017 – 2020

1. Yleiset määräykset
Tukea voivat hakea
1) Yritykset, joiden kotipaikka on Taivalkoski
2) Taivalkoskella maatilataloutta harjoittavat yrittäjät
3) Taivalkoskella toimivat kyläseurat ja kylätoimikunnat.
Kehittämistuen tarkoituksena on aktivoida yrittäjiä ja muita toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön, yrityksen tai maatilan kannattavuuden ja tehokkuuden
edelleen parantamiseen, tuotannon kasvattamiseen ja uusien markkinoiden
avaamiseen. Kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa elinkeinorakennetta
ja tukea parempaa työllisyyskehitystä.
Tukihakemukset on jätettävä kirjallisesti Taivalkosken kunnalle tuen myöntävälle
viranomaiselle pääsääntöisesti ennen hankkeen toteuttamiseen ryhtymistä. Tukipäätöksen tekee kunnanjohtaja muiden kuin maatilaelinkeinotukien osalta. Viimeksi mainittujen tukien osalta tukipäätöksen tekee Taivalkoskella toimiva Kuusamon kaupungin maaseutuasiamies.

2. Yritysten (pois lukien maatilatalousyritykset) tukimuodot
2.1 Sukupolvenvaihdostuki
Sukupolvenvaihdostukeen oikeutettuja ovat sellaiset luonnolliset henkilöt, joiden
pääasiallinen toimeentulo (päätoiminen) saadaan tulevaisuudessa luovutuksen
kohteena olevasta yritystoiminnasta. Sukupolvenvaihdokseksi katsotaan perintökaaren mukaan perintöön oikeutetulle tehty liikkeen tai muun yritystoiminnan
luovutus. Tukea maksetaan 2 000 euroa sukupolvenvaihdosta kohden. Tukea tulee hakea 12 kuukauden kuluessa siitä, kun luovutusta koskevat asiakirjat on allekirjoitettu.
2.2 Uustyöpaikkatuki
Työnantaja, joka palkkaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen työntekijän ilman työvoimapoliittisia toimenpiteitä tai muuta tukea (esim. oppisopimuskoulutus), on oikeutettu kunnan maksamaan palkkioon, mikäli kysymyksessä on
työantajan kannalta uusi, toimintaa laajentava tai muutoin tehostava työtilaisuus.
Palkkio maksetaan 12 kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Palkkion
suuruus on 1 000 euroa työpaikkaa kohden.
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2.3 Markkinointituki
2.3.1 Markkinointitutkimus
Yrityksen, jonka kotipaikka on Taivalkoski, tarpeisiin tehtävää lähinnä paikkakunnan ulkopuolelle kohdentuvaa markkinatutkimusta voidaan tukea 30 % yritykselle aiheutuvista menoista (arvonlisäverottomista menoista, jos yritys on arvonlisäverovelvollinen), kuitenkin enintään 500 euroa tutkimusta kohden.
2.3.2 Yhteismarkkinointituki
Tuotantotoiminnan ja matkailun yhteisiä markkinointitoimenpiteitä, joilla arvioidaan olevan olennaista vaikutusta yritysten toimintaedellytysten kannalta, voidaan tukea 30 % aiheutuvista menoista (arvonlisäverottomista menoista, jos yritys on arvonlisäverovelvollinen), kuitenkin enintään 2 000 euroa hanketta kohden.
2.4 Koulutustuki
Tarkoituksena on tukea olemassa olevien ja aloittavien yritysten liiketoiminnan
kehittymisen edellytyksiä parantamalla yrittäjien taloudenhallinta- ja tietoteknisiä
valmiuksia sekä palvelun ja tuotannon laatua. Tarvittavien koulutusten järjestämistä voidaan tukea maksamalla koulutustukena osa koulutukseen osallistuvien
kurssi- tai koulutusmaksuista. Tuki voi olla enintään 30 % yrittäjälle aiheutuvista
menoista (arvonlisäverottomista menoista, jos yritys on arvonlisäverovelvollinen).
Koulutustukea voidaan myöntää yritykselle yhden kerran vuodessa. Matkakustannukset ja yöpymiskustannukset eivät kuulu tuettaviin kustannuksiin.
2.5 Ideointi- ja keksintöjen tuki
2.5.1 Patentointituki
Tukena voidaan maksaa patentointikulut kokonaisuudessaan (arvonlisäverottomat kulut, jos hakija on arvonlisäverovelvollinen), kuitenkin enintään 1 400 euroa
hakijaa kohden. Edellytyksenä tuen saamiselle on, että haettu patentti tulee vahvistetuksi. Tukea koskeva hakemus tulee jättää Taivalkosken kunnan hallintopalveluihin ennen patenttihakemuksen jättämistä.
2.5.2 Ennakkotutkimustuki
Tukena voidaan maksaa ennakkotutkimusmenoista (arvonlisäverottomista
menoista, jos hakija on arvonlisäverovelvollinen) 50 %, kuitenkin enintään 200
euroa uutuustutkimusta kohden. Hakemus on jätettävä Taivalkosken kunnan
hallintopalveluihin ennen ennakkotutkimushakemuksen jättämistä.
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3. Maatilatalouden elinkeinotuki
Kunnan panostuksella halutaan erityisesti tukea maatilatalouden kannattavuusedellytysten parantamista. Painopisteenä on maatilojen toimintojen suunnitteluun vaadittavien valmiuksien kohottaminen.
3.1 Maatilan sukupolvenvaihdostuki
Sukupolvenvaihdostukeen oikeutettuja ovat sellaiset luonnolliset henkilöt, joiden
päätoiminen tulo saadaan maatilataloudesta. Sukupolvenvaihdokseksi katsotaan
perintökaaren mukaan perintöön oikeutetulle tehty maatilan luovutus. Tukea voidaan myöntää myös muun kuin sukupolvenvaihdoksen kautta tapahtunutta maatilan luovutusta edellyttäen, että sukupolvenvaihdostuen myöntämiseen rinnastettavat ehdot täyttyy ja tilalla harjoitetaan maataloustuotantoa. Tukea maksetaan 2 000 euroa sukupolvenvaihdosta/maatilan vaihdosta kohden. Tukea tulee
hakea 12 kuukauden kuluessa siitä, kun luovutusta koskevat asiakirjat on allekirjoitettu.
3.2 Muu tukeminen
Tukea maksetaan seuraavien suunnittelupalveluiden ostoon, kuitenkin siten, että
tuki on enintään 500 euroa hanketta kohden, eikä hankkeeseen myönnetä tukea
muuta kautta. Tuki tulee hakea 12 kuukauden kuluessa siitä, kun hanketta koskevat lopulliset kustannukset on maksettu:
a) Tuotosseurantatuki 400 euroa, kuitenkin vain kustannuksia vastaava määrä,
mikäli kustannukset (arvonlisäverottomat kustannukset, jos hakija on arvonlisäverovelvollinen) ovat vähemmän kuin 400 euroa. Tuki tarkoittaa tuotosseurannassa olevaa tilaa kohden vuodessa.
b) Maatilan kehittämissuunnitelman, tarvittavien kannattavuuslaskelmien, uusien
ja peruskorjattavien tuotantorakennusten vaatimien suunnitelmien sekä viljelysuunnitelmien osalta tuki on 50 % toteutuneista menoista (arvonlisäverottomista menoista, jos hakija on arvonlisäverovelvollinen), kuitenkin enintään
500 euroa hanketta kohden.
c) Maatilatalouden viljelysuunnitelmien tekemiseen tarkoitettujen atk-ohjelmien
vuosipäivitysmaksuihin tuki on 50 % toteutuneista menoista (arvonlisäverottomista menoista, jos hakija on arvonlisäverovelvollinen), kuitenkin enintään
100 euroa.

4. Kylätoiminnan tuki
Tukea voivat hakea kyläseurat ja kylätoimikunnat. Tuen jakoperusteina ovat, ellei
talousarvioperusteluista muuta johdu, toiminnan aktiivisuus ja tuloksellisuus kylän viihtyisyyden sekä elinkelpoisuuden hyväksi tehdyssä työssä. Tukea tulee
hakea kirjallisesti kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksen
oheen tulee liittää hakijayhteisön tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus) edelliseltä tilikaudelta sekä toimintasuunnitelma
tukea koskevalle vuodelle. Hakemukset tulee toimittaa hallintopalveluihin ja tuen
myöntää kunnanjohtaja.
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5. Voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2017 ja sitä sovelletaan tukihakemuksiin, jotka
jätetään Taivalkosken kunnalle 1.1.2017 jälkeen.

