Kutsu info- ja matchmaking -tilaisuuksiin
Teemana työvoima- ja rahoituspalvelut
yritysten kehittämis- ja muutostilanteissa
Yritysten kehittämis- ja muutostilanteissa on usein liiketoiminnan ja tuotannon kehittämis-, kansainvälistymis-, investointi- ja muita rahoitustarpeita
kuin myös työvoiman rekrytointi-, koulutus- ja vähennystarpeita.
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Raahe ti 30.8.2022 klo 14–16.30

Tapahtumatalo Raahe, 2 krs. Kirkkokatu 28

Pyhäjoki ke 31.8.2022 klo 9–11.30

Pyhäjoen kunnantalo, Kuntatie 1

Kalajoki ke 31.8.2022 klo 14–16.30

Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali, Kalajoentie 5

Paikalla on mm. ELY-keskuksen, TE-toimiston, Finnveran, pankkien, kehitysyhtiöiden, kaupunkien sekä muiden organisaatioiden työvoima- ja rahoitusasiantuntijoita. Infon lisäksi yrityksillä
on mahdollisuus tavata eri organisaatioiden asiantuntijoita.
Tilaisuudet ovat suunnattu kaikille yrityksille.

Ohjelma ja aikataulu tarkentuvat, joten lisääthän päivän
kalenteriisi. Seuraa myös verkkosivuja:
www.ely-keskus.fi/ely-pohjois-pohjanmaa
www.raahenseudunkehitys.fi/
kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan eri palveluistamme!

Save the Date

Ely-keskuksen palveluja

TE-toimiston palvelut

Yrityksen kehittämisavustus myönnetään merkittäviin kehittämis- ja
investointihankkeisiin, joilla yritys esim. kehittää uusia tai uudistettuja
tuotteita, palveluja tai tuotantomenetelmiä, parantaa kansainvälistymisvalmiuksiaan tai kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Lisätietoja: www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Kattava valikoima työnhakua, työllistymistä ja yritystoimintaa tukevia palveluja:
toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Suomen rahoituslinjaukset/rahoitusyksikön yritysrahoitusstrategia 2021–2027: www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1

Parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin.
Finnvera rahoittaa yritystoiminnan eri vaiheita, jotta
yritykset saavuttavat tavoitteita, jotka eivät olisi muuten
mahdollisia: finnvera.fi

Yrityksen kehittämispalvelujen avulla on tarjolla Suomen johtavien
asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita
pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua
ja kansainvälistyä: www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut
Yhteishankintakoulutuksen suunnittelevat ja rahoittavat
TE-hallinto ja yritys yhdessä henkilöstön osaamisen kehittämiseksi:
www.ely-keskus.fi/yhteishankintakoulutus
tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/tyoyhteiso/henkiloston-osaaminen
Yhteishankinnan tuotteet:
1. RekryKoulutus – uutta osaavaa työvoimaa
2. Täsmäkoulutus – työssäolevan henkilöstön kouluttamiseen
3. MuutosKoulutus – tukea irtisanotuille

Finnvera

Business Finland
Tarjoaa kansainvälistyville yrityksille innovaatiorahoitusta ja
kansainvälistymispalveluita- ja rahoitusta, edistää suomalaisyritysten vientiä ja matkailuelinkeinoa sekä houkuttelee
Suomeen suuntautuvia investointeja ja pääomasijoituksia:
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu

Raahen seudun kehitys
Yrityspalveluja Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen alueille: auttaa kaikissa yritysasioissa, on vahvasti mukana aluekehittämisessä sekä tarjoaa tukea seudulle sijoittumiseen ja parhaisiin verkostoihin pääsemiseen: raahenseudunkehitys.fi

Työpaikkasuomen ja -ruotsin kielikoulutus on uusi ELY-keskuksen
yhteishankinnan palvelutuote, jolla yritys voi edistää nykyisen tai rekrytoimansa vieraskielisen henkilöstön työ- ja ammattikielitaitoa:
www.ely-keskus.fi/yhteishankintakoulutus

Kalajoen seudun kehitys

Koulutuksella tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista
osana Talent Boost -palvelukokonaisuutta:
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost

toimii Kalajoen, Alavieskan ja Merijärven alueilla ja auttaa
yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa:
kalajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/

Save the Date: info- ja matchmaking -tilaisuudet Raahessa 30.8, Pyhäjoella 31.8. ja Kalajoella 31.8.2022

