MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISAVUSTUSTEN HAKEMINEN 2018
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy on Karstulan kunnan omistama elinkeinoyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 1988 ja sen tarkoituksena on kunnan elinkeinotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä kunnan toimintaympäristön kehittäminen ja sitä kautta yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Toiminta kattaa myös maaseutuelinkeinot ja niiden kehittämisen.
Maatalousyritysten kehittämisavustuksiin vuodelle 2018 varataan käytettäväksi yhteensä 15 000
euron määräraha. Tukihakemukset käsitellään niiden jättämisjärjestyksessä ja kokonaismäärärahan, 15 000 euron, ylittäviä kehittämisavustuspäätöksiä ei käsitellä.
Kun suunnittelet investointeja, mietit rahoitusta ja kehität toimintaasi, olemme käytettävissäsi!
Maaseutuasioissa Sinua palvelevat,
Ari Piesala, 044-4596 604, ari.piesala@karstulanseutu.fi
Janne Taavitsainen, 044-4596 585, janne.taavitsainen@karstulaseutu.fi
Vuoden 2018 tukihakemuksien viimeinen jättöpäivä on 15.1.2019.
Kehittämisavustus maksetaan kuitteja vastaan ja määritellään aina alv 0 % hinnoista.
Hakija- ja tilakohtainen kehittämisavustuskatto on 5000 euroa.
Tukimuodot ja tukiprosentit ovat;
• Maa- ja metsätalouden opintostipendit, 40op 150 euroa
• Osallistumismaksut yritysalansa kursseille 50 %
• Tuotantorakennusten suunnittelu 65 %
• Sukupolvenvaihdos- ja yritysneuvonta 65 %
• Kannattavuus- ja talouslaskelmat 65 %
• Liiketoiminta- ja kehittämissuunnittelu 65 %
• Karjan jalostussuunnitelmat 65 %
• Salaojitussuunnitelmat ja paalutus 65 %
• Metsäsuunnitelmat 25 %, Karstulan-kunnan alueella asuville metsänomistajille
Kaikki tuet ovat de minimis-ehtoista tukea. De minimistä voidaan myöntää maataloustuotteiden
alkutuotantoon enintään 15 000 euroa tai muuhun tuotantoon enintään 200 000 euroa 3 vuoden
aikana. Määrään lasketaan mukaan kaikki yrityksen saamat de minimis -ehtoiset tuet. Lähtökohtana on, että jos yritys on esimerkiksi enemmistöomistuksen tai muunlaisen määräysvallan kautta
sidossuhteessa yhteen tai useampaan yritykseen tarkastellaan kyseistä yrityskokonaisuutta de
minimis -tukikumulaation kannalta yhtenä yrityksenä. Yritys on vastuussa siitä, ettei de minimis tuet ylity tarkastelujakson aikana.
Tukea ei voi saada osioon johon saadaan muuta julkista tukea.
Lisätietoja:
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Ari Piesala
044 – 4596 604
ari.piesala@karstulanseutu.fi

Tukihakemukset jätetään:
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Virastotie 4
43500 Karstula

KEHITTÄMISAVUSTUSHAKEMUS

Hakija:
Osoite:

Puh:
Y-tunnus:
Tilinumero:
Avustuskohde:
Kustannukset:
Alv 0%
Avustusprosentti:
Avustussumma
(määritellään aina,
alv 0% hinnasta):

Pvm ja allekirjoitus:

Liitä mukaan kopio laskusta sekä maksukuitista.

