ESR:stä ytyä yritysten kehittämiseen

Yritystoiminnan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten turvaaminen on PohjoisSavon tulevaisuuden peruskiviä. Investointien lisäksi tarvitaan yritysjohdon ja
työvoiman vahvaa osaamista sekä luovia
liikeideoita vastaamaan markkinoiden sekä teknologian haasteisiin. Myös työttömyyden ja syrjäytymisen torjunta tukevat
maakunnan hyvinvointia, turvallisuutta
sekä vetovoimaa. Näihin tavoitteisiin löytyy rahoitusta Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
ESR-rahoitteisista
pohjoissavolaista
pkyritystoimintaa edistävistä hankkeista ovat
hyvinä käytännönläheisinä esimerkkeinä Oppiva yritys-, Osuva- ja Yksikään ei huku hankkeet.
Oppiva yritys suosiossa
Oppiva yritys -hankkeen koulutustilaisuuksiin
on osallistunut jo noin 800 henkilöä 400 yrityksestä. Ylä-Savon Kehitys Oy:n hallinnoima
hanke tarjoaa palveluja maakunnan yrityksille
seudullisesti organisoituna Ylä-Savon Kehitys
Oy:n, Keski-Savon Kehittämisyhtiö Oy:n, Sisä-Savon seutuyhtymän, Koillis-Savon Kehitys Oy:n ja Savon Yrittäjien kanssa. Yritykset
saavat lyhytkestoista itselleen räätälöityä
täsmävalmennusta sopivana ajankohtana ja
toimintatapana. Koulutus- ja valmennuspakettiin tulee jopa 80 prosentin tuki.

Kaiken perustana ovat yritysten kehittämistarpeet. Hankkeen kolme seudullista yritysneuvojaa ovat aktiivisesti yhteydessä maakunnan mikro- ja pienyrityksiin ohjaten ja tukien niitä koulutussuunnittelussa sekä järjestelyissä. Yrityksille tehdään maksuton
osaamistarvekartoitus ja koulutussuunnitelma.
Koulutusta on laajasti mm. liiketaloudessa,
markkinoinnissa, johtamisessa, laadunhallinnassa, kielitaidossa, tuotekehityksessä, työhyvinvoinnissa ja monenlaisessa ammattiosaamisessa. Hanke voi tukea yritysten verkostumista valmennusohjelmalla.
Osuva omistajanvaihdoksiin
Savon Yrittäjien hallinnoima ESR-rahoitteinen
Osuva-omistajanvaihdospalvelu tarjoaa asiantuntija-apua yrittäjäpolven
vaihdoksen
kaikkiin vaiheisiin luopuville ja jatkaville yrittäjille. Osuvaan on liittynyt kesästä 2008 viime
vuoden loppuun 70 luopuvaa yrittäjää ja 85
jatkajaehdokasta. Valmiita yrityskauppoja on
syntynyt yli 50. Yrittäjäpolvenvaihdoksen perusneuvontaa on Osuvasta annettu yli 400
jatkajaehdokkaalle ja noin 300 luopumisaikeissa olevalle yrittäjälle. Omistajanvaihdos on usein yrittäjän uran tärkeimpiä
muutoksia. Siinä tarvitaan paljon erikoisosaamista.
Yrityksen arvon määrittäminen, sopivan etenemismallin löytäminen, verotus, rahoitus ja
lainsäädäntö tuovat haasteita. Asiantuntijoilta

löytyy oikeita, kokemukseen perustuvia vastauksia näihin kysymyksiin. Yrityksen toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen
sukupolven- tai omistajanvaihdoksen yli on
maakunnalle ensiarvoista.
Yksikään ei huku tukena
Viime kesänä käynnistynyt Savon Yrittäjien
hallinnoima Yksikään ei huku -hanke vähentää taloustaantuman haittoja tukemalla pohjoissavolaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
ESR-rahoitteinen hanke tarjoaa asiantuntijaapua taantuman vuoksi vaikeuksiin joutuneille
yrityksille mm. liiketoiminnan tervehdyttämisen suunnitteluun tai juridisiin kysymyksiin.
Se voi osallistua myös rahoitusvaihtoehtojen
selvittämiseen.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana hankkeeseen on ollut yhteydessä puolensataa
yritystä. Viime joulukuussa hanke tutki taantuman vaikutuksia yrityksiin. Tuolloin nettikyselyllä tuli uusia yhteydenottopyyntöjä yli
50.
Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevat
yrittäjät ovat saaneet hankkeesta apua monin
tavoin. Joillekin asioita selkeyttää keskustelu
ulkopuolisen kanssa, toisille asiantuntija on
tehnyt liiketoiminnan tervehdyttämissuunnitelmia. Joitain on autettu yritystoiminnan lopettamisessa ja yrittäjän sosiaaliturvan selvittämisessä. Hanke rohkaisee tarttumaan rohkeasti ongelmiin ja ottamaan yhteyttä ajoissa.

