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8:30  Tilaisuuden avaus, Reijo Hynynen

8:35  Tekesin katsaus teknologiayritysten kehittämistoimenpiteiden

rahoitukseen

o Harri Kivelä, Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8:55  ELY-keskuksen kehittämispalvelut ja kehittämisavustus yrityksille

o Kaisa Hakala, Pohjois-Savon ELY-keskus

9:15 Maaseuturahaston yritystuet kehittämistoimien rahoittajana

o Pekka Stjerna, Pohjois-Savon ELY-keskus

o Minna Partanen, Ylä-Savon Veturi ry

9:45 Finnvera kasvun ja viennin rahoittajana

o Heidi Nousiainen, Finnvera

10:05 Kahvitauko

10:20 Horisontti2020 – PK-yritysten innovaatiohankkeiden rahoittajana, Case Hydroline Oy

o Jari Uotila, VTT

11:00 TechnoGrowth –hanke yritysten kehitystoimien aktivoijana

o Reijo Hynynen, Iisalmen Teollisuuskylä/ TechnoGrowth

11:10 Rautainen Savo palvelut yrityksen kehittämiskumppanina

o Reijo Hynynen, Iisalmen Teollisuuskylä/ RSp -palvelut
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• Yritysaktivoinnit
• Kehittämishaasteiden kartoitus ja kehittämistyön aktivointi

• Kyvykkyyksien kartoitus
• Strategisen Kyvykkyyden Indeksi –menetelmällä
• Kehittämiskohteiden konkretisointi

• Yritys- tai yritysryhmäkohtaisten kehittämishankkeiden käynnistys
• Projektisuunnitelman laadinnan avustaminen
• Rahoitusvaihtoehtojen selvitys
• Rahoitushakemuksien laadinnan avustaminen
• Yhteistyökumppaneiden kartoitus
• Verkostoitumisen tukeminen

TechnoGrowth, Käytännön toimenpiteet
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• Kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
• Messuosastojen ja -vierailujen järjestäminen
• Ulkomaan kontaktimatkojen järjestäminen
• Kansainvälistymistä käsittelevien teematilaisuuksien järjestäminen
• Verkostoituminen

• Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen
• Valmennuksien järjestäminen

• LEAN, johtaminen, kv –liiketoiminnan käynnistäminen…
• Tiedon lisääminen, teematilaisuudet

• Digitalisaatio, automaatio ja sähköinen liiketoiminta
• Palveluliiketoiminta osana liiketoimintaa

• Tuetaan yritysten tuotteiden ja ratkaisujen energiatehokkuutta
• Aktivointi ja tiedon lisääminen

TechnoGrowth, Käytännön toimenpiteet
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Rautainen Savo palvelu 2016; palvelukonsepti
1. Hankkeistus- ja kehityspalvelut

o Kehittämisohjelmien laadinta asiakasyrityksiin
o ELY-keskuksen yritystukihakemusten laadinta ja laadinnassa avustaminen

o Myös Maaseudun yritystuet
o Tekes kehitysprojektihakemusten laadinta asiakasyrityksille
o Kehitysprojektien projektikoordinointipalvelut

o Maksatushakemukset ja väliraportit
o Loppuraportit

2. Verkostoitumisen edistäminen
o Ylä-Savon teollisuuden elinvoimaisuutta edistävien hankkeiden hallinnointi
o Yritysryhmä- ja rinnakkaishankkeiden generointi ja koordinointi
o Valmistusteknisen verkostoitumisen edistäminen
o Tutkimuslaitosten ja asiantuntijatahojen sekä alueen yritysten yhteistyön edistäminen
o Oppilaitosyhteistyö yrityskehityshankkeissa ja koulutustilaisuuksissa
o Rahoittaja- ja sidosryhmäyhteistyön ylläpito ja kehittäminen
o Yhteistyö ja alueen toimintaedellytysten elinvoimaisuuden kehittäminen
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Kehittämishankkeiden generointimalli:
1. Yritystapaamisissa tunnistetaan kehittämistarpeet ja myös -edellytykset

2. RSp-yrityskehittäjät auttavat yritystä kehittämishankkeen sisällön määrittelyssä,
rahoituksen (Tekes, Ely-keskuksen kehittämistuet ym.) ja asiantuntijoiden
etsimisessä sekä projektisuunnitelman ja sähköisen hakemuksen tekemisessä

3. Tarvittaessa avustamme yritystä myös esittelemään kehittämisasiat rahoittajan
edustajille

4. Autamme tarvittaessa rahoitusta saaneita yrityksiä hankkeiden projektiaikaisessa
raportoinnissa ja koordinoinnissa

5. Ryhmähankkeissa kokoamme yritysryhmän, teemme kaikki hakemukset ja
toimimme projektin koordinaattoreina
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Yhteystiedot
Ylä-Savo

Reijo Hynynen, projektipäällikkö
044 455 4020
reijo.hynynen@yla-savo.fi

Iisalmen Teollisuuskylä Oy
Riistakatu 5 B
74100 Iisalmi
www.technogrowth.fi
www.rautainensavopalvelut.fi


