
VARA – V almistelurahoitus pk-yrityksille

Tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä 
voivat olla

• tuotekehitystä koskeva suunnitelma
• tuotantomenetelmien kehittämistä koskeva suunnitelma
• muotoilua koskeva selvitys (varhaiset selvitykset, käyttä-

jätutkimukset): suojaustapojen kartoitusta, suojausstra-
tegiaa tai suojausmenetelmiä koskeva selvitys

• teknologiastrategia tai sitä koskeva selvitys
• tietotekniikan mahdollisuuksia koskeva selvitys tai hyö-

dyntämis- tai projektisuunnitelma
• innovaation kaupallistaminen (standardeihin, testaus- ja 

sertifi ointipalveluihin sekä käytettävyyteen ja viimeiste-
lyyn liittyvät palvelut)

• liiketoimintasuunnitelma
• johtamista, organisaatiota tai toiminnan suunnittelua 

koskeva selvitys
• viestintää tai markkinointia koskeva selvitys
• juridiikkaa tai rahoitusta koskeva selvitys (mm. riskikar-

toitus, yrityksen arvonmääritys, resurssiselvitys)
• kansainvälistymiseen tähtäävä selvitys tai kansainvä-

listymissuunnitelma (mm. markkina-analyysi, kilpailija-
selvitys, kansainvälistymiseen liittyvä juridiikkaselvitys)

• kansainvälisten tutkimusohjelmien piiriin tähtäävää han-
ketta koskeva selvitys

• tutkimuspalvelujen ja -tulosten hyödyntäminen
• yritykselle räätälöity edellisiin liittyvä valmennus (strate-

gian muutoksen valmennus, innovaatiotoimintaa tukeva 
valmennus)

Valmistelurahoituksella tehtävät selvitykset ovat lyhytkes-
toisia ja sisältävät merkittävästi riippumattomilta ulkopuoli-
silta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja. Valmistelu-
rahoitus on harkinnanvarainen avustus, jota myönnetään 
enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, 
kuitenkin enintään 15 000 euroa. 

Avustusta ei voida myöntää, jos hankkeen menoihin koh-
distuu muuta julkista rahoitusta. Avustusta ei myönnetä 
yrityksen tavanomaisiin juoksevan toiminnan menoihin ja 
niihin liittyviin hankintoihin.

Näin haetaan

Yrityksellä on aina oikeus jättää hakemus, mutta suosit-
telemme, että ennen hakemuksen jättämistä yritys laati-
si hankesuunnitelman ja toimittaisi sen ELY-keskuksen 
yhteys henkilölle. Hankesuunnitelma on vapaamuotoinen, 
mutta tämän esitteen kääntöpuolelle on koottu tietoja, joi-
den ainakin pitäisi sisältyä siihen.

Rahoituspäätökset tehdään hakemuslomakkeella ja han-
kesuunnitelmassa esitettyjen tietojen sekä ELY-keskuksen 
asiantuntijan ja hakijan välisten keskustelujen pohjalta.

Sähköinen asiointi

Tietoa sähköisestä asioinnista löydät ELY-keskuksen 
internet-sivuilta  www.ely-keskus.fi  > Asioi verkossa > 
Yritystukien sähköinen asiointi. 

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu 010 19 4680 vastaa sähköi-
seen asiointiin liittyvissä kysymyksissä.

ELY-keskus voi myöntää rahoitusta 
hankkeisiin, joilla valmistellaan 
pk-yritysten tutkimus- ja 
kehittämistoimenpiteitä.
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Hankesuunnitelma

Kehittämisavustus myönnetään yrityksen esittämän 
hankesuunnitelman mukaiseen rajattuun hankkeeseen. 
Hankesuunnitelma esitetään erillisellä hakemuksen liit-
teellä. 

Hankesuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja sen 
on vastattava seuraaviin kysymyksiin:

•  hankkeen konkreettiset tavoitteet
•  mistä erillisistä toimenpiteistä hanke koostuu ja mikä 

on kunkin toimenpiteen sisältö
•  hankkeen menot eriteltyinä osa-alueittain tai toimen-

piteittäin
•  hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan
•  hankkeen aikataulu

Hankkeeseen mahdollisesti kuuluvista matkoista on esi-
tettävä matkojen kohteet ja matkojen tarkoitus.

Palkoista tulee eritellä tekijä(t) ja arvio työpanoksesta sekä 
palkkataso.

Hankittavien ulkopuolisten asiantuntija- ja muiden pal-
veluiden (esim. konsultointi) on perustuttava kirjalliseen 
tarjoukseen, josta on liitettävä kopio hakemuksen yhtey-
teen. Tunnusteluvaiheen hankesuunnitelmassa tarjouksia 
ei vielä välttämättä tarvita.


