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Utvecklingstjänster för företag hjälper små och medelstora företag under coronakrisen
Vi har gjort några ändringar i utvecklingstjänsterna för företag på grund av coronavirussituationen.
Företag erbjuds nu hjälp med låg tröskel i synnerhet med ekonomin. Stödnivån har höjts för tjänsterna
Analys och Konsultering, och företagets betalningsandel är nu 30 euro + moms per konsulteringsdag.
Tjänsterna Analys och Konsultering genomförs på distans tills vidare.
Tjänsten Analys
Tjänsten omfattar hjälp av en erfaren konsult inom företagsledning som kartlägger företagets nuläge,
t.ex. i fråga om ekonomi, marknad, produkter och verksamhetsmiljö. Företaget får en utvecklingsplan
som slutresultat. Tjänsten varar 1-2 dagar.
I det rådande undantagstillståndet lämpar sig tjänsten för att bedöma ändringsbehov och utarbeta en
kortsiktig överlevnadsplan.
Under slutet av 2020 kan företaget använda upp till två Analys-dagar. Företaget kan alltså beviljas
Analys-tjänsten på nytt även om man redan tidigare har använt tjänsten.
Analys-tjänstens pris för kunden är 30 euro + moms per dag
Tjänsten Konsultering
Tjänsten omfattar hjälp av en erfaren konsult inom företagsledning som hjälper att utveckla ett delområde inom affärsverksamheten som man valt på förhand, t.ex. ekonomi, produktion, marknadsföring,
personal eller produktutveckling. Tjänstens längd bestäms enligt företagets behov, men tjänsten varar
vanligtvis 2-5 dagar åt gången. Tjänsten kan beviljas flera gånger och för olika behov. Företaget kan
få upp till 15 konsulteringsdagar under tre år.
Under tjänsten utarbetas en mer djupgående och inriktad åtgärdsplan för företaget än i tjänsten Analys.
Tjänsten kan till exempel fokusera på:
- Ekonomiplanering och kassahantering
- Nytt fokus i affärsverksamheten
- Utveckling av ny affärsverksamhet
- Utveckling av produktion och processer
- Utveckling av elektroniska tjänster
- Ny marknadsföringsstrategi och upprätthålla kundrelationer
- Utveckling av personalledning och arbetshälsa
Tjänsten lämpar sig också för alla situationer som gäller i normalläget. Tjänsten kan alltså även i denna
undantagssituation användas till exempel för att utarbeta en internationaliseringsstrategi, planera ägararrangemang eller göra IPR-utredningar.
Tjänsten lämpar sig till exempel inte för att:
- Grunda företag
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-

Planera marknadsföringsmaterial eller webbsidor eller skapa en webbutik
Skriva ansökningar

Konsultering-tjänstens pris för kunden är 30 euro + moms per dag.
Vilka typer av företag kan beviljas utvecklingstjänster för företag
-

Företaget ska vara ett SMF-företag
Företagets bolagsform har ingen betydelse, tjänster beviljas även till privata näringsidkare
Företagets bransch har ingen betydelse, alla branscher är stödberättigade
Företaget är verksamt. I regel förutsätts ett bokslut och att företagsverksamheten sysselsätter
minst företagaren eller en arbetstagare.
Företaget har haft förutsättningar för kontinuerlig och lönsam verksamhet före coronakrisen.

Tjänsten kan inte beviljas om
-

Företaget är ett stort företag
Företaget är ett åländskt företag
Företaget har använt 15 konsulteringsdagar under tre år. I detta fall kan man ändå beviljas
Analys-tjänsten.
Företaget har haft ekonomiska svårigheter även före coronakrisen
Företaget har obetalda skatteskulder.
Företaget har beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd under de tre senaste skatteåren.

Om företaget har haft svårigheter redan före coronakrisen kan tjänsten inte beviljas. Företag som har
betalningssvårigheter kan få kostnadsfri telefonrådgivning av experter via FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen.
FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen
Val av sakkunnig
Du kan välja en lämplig sakkunnig för just ditt företag bland cirka 300 konsulter inom företagsledning.
NTM-centralen hjälper dig med att välja rätt sakkunnig. Du kan bekanta dig med alla sakkunniga här:
Experter inom utvecklingstjänster
Sökningen fungerar med sökord, och du kan också begränsa sökvillkoren för att till exempel söka
sakkunniga enligt tema. Det bästa sättet att hitta kompetens inom en bransch är att använda själva
branschen som sökord.
Vi har valt våra sakkunniga genom konkurrensutsättning. Förutsättningarna omfattar bl.a. högskoleexamen, arbetserfarenhet och referenser. Den sakkunnig du väljer genomför i regel tjänsten själv, men
vid behov kan man godkänna cirka 40 procent av arbetet som en annan sakkunnig utfört.
Hur ansöker man om tjänsten
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Tjänsten söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst:
regionförvaltningens e-tjänst
I regel behövs inga bilagor till ansökan, utan NTM-centralen granskar företagets uppgifter i offentliga
register. Företagets ekonomiska situation bedöms utifrån det senast fastställda bokslutet. Om du är en
enskild näringsidkare eller ditt företag är ett personbolag, lönar det sig att bifoga det senaste bokslutet
till ansökan. Om företaget ännu inte har något fastställt bokslut ska du bifoga en aktuell bokföringskörning (resultaträkning och balansräkning) till ansökan.
Om du redan har valt en sakkunnig när ansökan lämnas in fattas Analys-beslutet i allmänhet inom
några arbetsdagar. Konsultering-beslut fattas inom cirka en vecka.
Kontakta NTM-centralen
Innan du lämnar in ansökan kan du kontakta NTM-centralen per e-post och gå igenom utvecklingsbehovet med en sakkunnig vid NTM-centralen. Detta rekommenderas särskilt om du vill ha råd i valet av
lämplig sakkunnig.
Kontakta NTM-centralen per e-post. Berätta var företaget är verksamt, ange företagets FO-nummer
och beskriv i korthet företagets behov.
Tavastland, Nyland, Sydöstra Finland:
kehittamispalvelut.hame@ely-keskus.fi
Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra
Österbotten
kehittamispalvelut.keski-suomi@ely-keskus.fi
Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen
kehittamispalvelut.etela-savo@ely-keskus.fi
Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland
kehittamispalvelut.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

