JULKISET PALVELUT KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ TAVOITTELEVILLE YRITYKSILLE
KEHITTÄMISAPUA

TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTA

SPARRAUSTA
APUA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN
ELY-KESKUS
Kehittämispalvelut
Analyysi-palvelu tarjoaa apua yrityksen nykytilan ja
uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen.
Konsultointi-palvelu on tarkoitettu toimintansa
vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja
kehittää toimintaansa.
KUNTIEN JA SEUTUKUNTIEN ELINKEINOYHTIÖT
Elinkeinokehittäjät auttavat mm. liiketoiminnan
kehittämismahdollisuuksien kartoittamisessa ja
rahoitusten hakemisessa.

APUA KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUKSIEN
KARTOITTAMISEEN

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU

RAHOITUSTA
KOTIMAASTA HAETTAVAT RAHOITUKSET
ELY-KESKUS
Rahoitusta liiketoiminnan uudistamiseen tai kansainvälistymiseen.
Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten
kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa
toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii
kasvamaan. ELY-keskus tarjoaa myös yritysten kehittämispalveluita
(konsultointi ja koulutus) sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen
tukea.
LEADER
Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai
investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tukea voi saada
hankkeesta riippuen 20–100% kuluista.

Palveluita liiketoiminnan ja organisaation kehittämiseen, tuotekehityksen ja testaamisen tukemiseen sekä yritysyhteistyön
toteuttamiseen (kv-)hanketoiminnassa. Saatavilla myös yritysten kansainvälistymistä tukevat harjoittelijat ja opinnäytetyöt.
LAPIN YLIOPISTO

Tuotekehitys- ja tutkimuspalveluita sekä taustatutkimusta ja asiantuntijaharjoittelijoita yrityksen kehittymisen tueksi.
LUONNONVARAKESKUS

Luonnonvarakeskuksen tieteellisen työn ja teknologisen kehittämisen tuloksena syntyy palveluja ja lisäarvoa uusiutuviin
luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle elinkeino- ja yritystoiminnalle.
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Asiantuntija- ja tutkimuspalveluita, jatkuvasti kehittyviä digitaalisia palveluita sekä laboratoriopalveluita.
DIGIPOLIS

Tukee yritysten kasvun ja kehittymisen edistämisestä sekä elinvoimaisen toimintaympäristön ylläpitämisestä.
PROAGRIA

Tarjoaa asiantuntijapalveluja ja osaamista maatalouden ja
maaseudun yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen.
ARDICO.FI-PALVELUPORTAALI

BUSINESS FINLAND
Business Finland tarjoaa yrityksille kansainvälistymis- ja
rahoituspalveluita.

BUSINESS FINLAND
Business Finlandin asiantuntija- ja rahoituspalvelut on tarkoitettu
rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä
markkinoilla tavoitteleville yrityksille.

Klusterin kautta lappilaisten TKI-organisaatioiden asiantuntijapalvelut
ovat yritysten ja tutkimuksen saatavilla yhden luukun periaatteella.

TEAM FINLAND
Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita
tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii
tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun
neuvonnasta rahoitukseen.

FINNVERA
Finnvera tarjoaa laina-, takaus- ja vientitakuuperustaista rahoitusta
yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä
viennin riskeiltä suojautumiseen.

TYÖNTEKIJÖITÄ

FIBAN
Finnish Business Angels Network (FiBAN) on voittoa tavoittelematon
bisnesenkeliverkosto.
LISÄTIETOA SUORAAN EU:LTA HAETTAVISTA RAHOITUKSISTA
ARCTIC SMARTNESS -sivusto
BUSINESS FINLANDIN EU-RAHOITUSNEUVONNAN sivusto

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO voi etsiä avoimeen
työpaikkaan työnhakijaehdokkaita sovittujen
hakuehtojen mukaan asiakasrekisteristä.
EURES (European Employment Services) on kattava
eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen
palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät
kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella.

Lisätietoa:
SOLE KO HAKEA – Kootusti lisätietoa tukimahdollisuuksista.

EDUNVALVONTAA
LAPIN YRITTÄJÄT valvovat yrittäjien etuja ja tukevat
yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.
LAPIN KAUPPAKAMARIN toiminnan keskiössä on
yritystoiminnan, yrittäjyyden, talouden vapauden,
tasapuolisen kilpailun ja kansainvälisen kaupan
edistäminen.

MUUTA TUKEA
VERKOSTOT JA KUMPPANUUDET
ARCTIC SMARTNESS -KLUSTERIT
Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs
maaseutuverkosto, Arktiset kehittämisympäristöt,
Arktinen muotoilu, Arktinen turvallisuus ja
Arktinen matkailuekosysteemi.
Älykkään erikoistumisen temaattiset kumppanuudet
Itä- ja Pohjois-Suomessa

