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Taksialaa tarvitaan kriisitilanteen ratkaisemiseen.
Tätä varten tarjolla on uusi elinkeinorahoitus pkyrityksille
De minimis-tuki pk-yrityksille
• Rahoitusta voi saada maksimissaan 200
000 euroa per yritys (maksimi summaa
nostettaneen lähiaikoina EU:n toimesta).

• Tuessa huomioidaan kaikki yrityksen
saamat valtiontuet kolmelta vuodelta.
• Ensivaiheessa rahoitus on tarkoitettu
akuutin kriisin lieventämiseen.
• Hakuprosessi käynnistyy nopeasti ja
tapahtuu ELY-keskusten kautta (vkolla 13).
• Asiaan saadaan tarkempaa selvyyttä
lähipäivien aikana.

Taksit mahdollistavat ruoan, lääkkeiden ja ostosten
kotiinkuljetuksen lähes kaikkialla Suomessa
TARVE PALVELULLE KASVAA
• Koronan aiheuttama
etätyöskentely ja karanteenit
ovat räjähdysmäisesti lisänneet
kysyntää kuljetuspalveluille.
• Korona-kriisin kestosta ei ole
varmuutta ja on todennäköistä,
että korona-epidemia toistuu
vielä vuoden 2020 aikana
uudelleen.
• Myös kuluttajakäyttäytyminen
on ollut pidemmän aikaa
muuttumassa kohti verkko- ja
kotiinkuljetuspalveluita.

TARJOLLA EI OLE
VALTAKUNNALLISTA RATKAISUA

YHTEISKUNTA ON VALMIS
TUKEMAAN PALVELUITA

• Nykyiset palveluita tarjoavat tahot
ovat erikoistuneet joko
tavarankuljetukseen,
kauppakassien toimittamiseen tai
ruokapalveluihin.

• Kriisitilanteessa palvelulle on
yhteiskunnallisesti kriittinen
tarve, jolloin erilaisia
tukimuotoja palvelun
kehittämiselle löytyy useita.

• Nämä palvelut ovat tarjolla lähinnä
suuremmissa kaupungeissa.

• Lisäksi päättäjät pohtivat
parhaillaan esim. ruoan
kotiinkuljetuspalvelun
muuttamista
kotitalousvähennettäväksi
kuluksi.

• Taksialalla on tarjota erilaisten
ostosten kuljetuspalvelu lähes
kaikkialle Suomeen.

Blic on kokenut tukiprosessien
neuvonantaja ja voi tarvittaessa
auttaa haun onnistumisessa
• Blic on tehnyt useita onnistuneita valtiontukiprosesseja
eri toimialoilla.
• Parhaillaan autamme useaa yritystä niin TEM:n kuin
Business Finlandin hakuprosessien läpiviennissä.

• De minimis-tukien hakuprosessi tulee noudattamaan
samantyyppistä mallia kuin BF:n hakuprosessit.
• Blic suosittaa taksialan toimijoille nopeaa toimintaa
hakuprosessiin osallistumisessa, sillä tukea tultaneen
jakamaan nopeasti haun käynnistyttyä
• Hallitus on tässä vaiheessa osoittanut ELY-keskuksille
50 miljoonaa euroa jaettavaksi de minimis-tuen
muodossa.

De minimis -tuen haku yhdessä konsulttitoimisto
Blicin kanssa alennettuun jäsenetuhintaan
• Blic ideoi yrityksen kanssa tuen saamisen
perusteet (esim. kehittämishanke). Ideointia
varten sovitaan haastattelu (kestoltaan n.
30 min.)
• Blic tuottaa yhdessä yrityksen kanssa
hakuprosessia varten tarvittavat materiaalit.
• Yrityksen tulee itse jättää lopullinen
hakemus, mutta sitä varten Blic tuottaa
helpot ja yksityiskohtaiset ohjeet.

Hinnoittelu:
Hinta koostuu kiinteästä projektikulusta ja tulospalkkiosta. Kiinteä
projektikulu laskutetaan projektin käynnistyessä ja tulospalkkio
myönteisen tukipäätöksen jälkeen.
Kiinteä projektihinta
(ilman jäsenetua 750,00 euroa)
Taksiliiton jäsenille:
• Yrityksen liikevaihto (2019) alle 200 000 euroa: 250,00 euroa
• Yrityksen liikevaihto (2019) yli 200 000 euroa: 500,00 euroa
Tulospalkkio:
Myönnetystä tukisummasta riippuen (10-20 %, osuus sovitaan aina
erikseen ennen toimeksiannon käynnistymistä)

Hintoihin lisätään arvonlisävero (24 %). Tämä tarjous on voimassa
30.4.2020 asti.

Miten edetä?
Jos yrityksesi on kiinnostunut
hakemaan de minimis –tukea voit
ottaa yhteyttä suoraan Blicin
asiantuntijoihin. Sovimme sitten
haastattelun, jonka pohjalta Blic
laatii hakemusluonnoksen.
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