
YRITYKSET TALOYHTIÖT

YKSITYISHENKILÖT

 
 

BUSINESS FINLAND: Energiatuki
 

Myönnetään investointi- ja tutkimushankkeisiin, jotka
tukevat:

      - Uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
      - Energian säästöä tai energiantuotannon tai -käytön     
             tehokkuuden parantamista
      - Energiajärjestelmän korvaaminen vähähiilisellä
         vaihtoehdolla

Avustuksen määrä riippuu toimenpiteestä
Selvityshankkeet (40 - 50 %)
Investointihankkeet (15 - 25 %)
Lisätietoa energiatuesta: Energiatuki - Business
Finland

 
ARA: Energia-avustus

Energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin
asuinrakennuksissa vuosina 2020 - 2022
Avustuksen määrä vaihtelee korjattavan toimenpiteen
mukaisesti
Suurimmillaan avustus voi olla 4000 €,
nollaenergiatasoa tavoiteltaessa tuli jopa 6000 €
LISÄTIETOJA: Energia-avustus asuinrakennuksen
omistaville henkilöille (ara.fi)
 

ELY-PIRKANMAA: Avustus pientalojen
öljylämmityksestä luopumiseen

Avustus alkaen 1.6.2020
Myös kuolinpesille
Avustus 2500 € tai 4000 €, riippuen uudesta
lämmitysmuodosta
Lue lisää: Avustus pientalon öljylämmityksestä
luopumiseksi - ely - ELY-keskus

 

 
KOTITALOUSVÄHENNYS

Kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa
henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa
henkilöltä
Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta.
Saat vähentää 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut
työn yritykseltä. Saat maksimivähennyksen, kun
yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5
875 euroa
Öljylämmityksestä
luopuminen: Kotitalousvähennyksen
maksimi on 3500 euroa henkilöltä, omavastuu on
100 euroa vuodessa
henkilöltä. Kotitalousvähennyksen saa vain työn
osuudesta. Saat vähentää 60 % työn osuudesta, jos
olet ostanut työn yritykseltä.
Lue lisää: Kotitalousvähennys - vero.fi
 

MAATILAT YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT

ARA: Energia-avustus
 

Energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin
asuinrakennuksissa vuosina 2020 - 2022
Avustuksen määrä vaihtelee korjattavan
toimenpiteen mukaisesti
Suurimmillaan avustus voi olla 4000 €,
nollaenergiatasoa tavoiteltaessa tuli jopa 6000 €
LISÄTIETOJA: Energia-avustus taloyhtiöille (ara.fi)

 

RUOKAVIRASTO: Maatalouden investointituet
 

Maatilojen lämpökeskukset:  Tukea voidaan myöntää
maatilan lämpökeskuksen rakentamiseen,
peruskorjaamiseen ja laajentamiseen jos lämpökeskus
palvelee kokonaan tai osaksi maatilan
tuotantotoimintaa. Edellytyksenä tuen myöntämiselle
on, että lämpökeskuksessa hyödynnetään uusiutuvaa
energiaa.
 
Maatilan biokaasulaitokset: Tukea voidaan myöntää
biokaasulaitoksen rakentamiseen, jonka avulla
biomassasta tuotetaan kaasua käytettäväksi
maatalousrakennusten lämmittämiseen tai muuksi
energiaksi. Biokaasulaitoksessa käytettävästä
biomassasta yli puolet on oltava peräisin hakijan tai
hakijan osakkaan hallinnassa olevalta maatilalta.
 
Tuki koskee vain laitoksia, joiden tuottama
lämpö tai muu energia on tarkoitettu käytettäväksi     
maatilan tuotantotoiminnassa tarvittavissa                        
rakennuksissa. Investointitukea voi hakea sähköisesti
Hyrrä-palvelussa.
Lisätietoja:  Maatalouden investointituet -
Ruokavirasto

 
MAASEUTURAHASTON ELPYMISVARAT: 
 

Energiantuotannossa tarvittaviin
rakentamisinvestointeihin siltä osin kuin energia
käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa
Tuettavia investointeja: aurinkopaneelien hankinta,
hakelämpökeskuksen rakentaminen, led-valaisimien
hankinta ja maataloudessa käytettävän biokaasun
tuotantolaitoksen rakentaminen.
Energiantuotannon investointiin tuki 40 %.
Maataloudessa käytettävän biokaasun
tuotantoinvestointiin tuki voi olla jopa 50 prosenttia.
Lue lisää: Maatalouden investointituet - Ruokavirasto

LISÄÄ TIETOA 

LEADER RAHOITUS
 

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen
kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä
yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta
riippuen 20–100% kuluista. Rahoituksen
yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa
oman alueesi Leader-ryhmästä.

 
Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi
yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät
yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt.
Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-
ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.

 
Lue lisää:  Rahoitus — Leader Suomi

Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tukia

Tarkista ajankohtaiset ehdot ja tukiprosentit aina
rahoittajan sivuilta

 
Puolueetonta neuvontaa saat alueellisesta
energianeuvojaltasi

 
info@thermopolis.fi

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Henkiloasiakkaat
https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/Taloyhtiot
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet
https://www.leadersuomi.fi/fi/rahoitus
mailto:info@thermopolis.fi

