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Kustannustuki IV hakuaika päättyy 30.9.2021 klo 16.15.
Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin, hakuaika päättyy 30.9.2021 klo 16.15.
Tapahtumatakuun korvaustenhaku haku alkaa 15.9.2021
Luksian tarjoamaa koulutusta PK-yrittäjille 20.9. ja 4.10.
Visit Finlandin DataHub –koulutusta matkailuyrityksille
Ajankohtaiset kokoontumisrajoitukset
Palma Art Night –taidetapahtuma 9.10.2021
Yritysten kehittämisavustusten EU-rahoitushakua on jatkettu 31.10.2021 saakka
Vihdin kunta tulee kilpailuttamaan kunnan merkkipäivämuistamiset syksyllä 2021
B2B –verkkokaupalla lisää myyntiä, Techvillan Wimma-webinaari 21.9.
Business Rakentamon maksuttomia koulutuksia ja tapahtumia yrittäjille syyskuussa

Kustannustuki IV hakuaika on alkanut 17.8. ja päättyy 30.9.
Kustannustuki IV hakuaika päättyy 30.9.2021. Tukea haetaan maalis- toukokuulta. Tuki haetaan sähköisesti
Valtiokonttorin verkkosivujen kautta. Muistathan hakea kustannustukea.
https://www.valtiokonttori.fi/koronatuet/

Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin, hakuaika päättyy 30.9.2021 klo 16.15.
Kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta maksetaan yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi
koronatukien enimmäismäärä 1,8 milj eur on jo täynnä tai täyttymässä, ja joille ei siksi voida myöntää
enempää kustannustukea. Tämän tuen hakuaika päättyy 30.9.2021 ja tukea voi hakea maalis-toukokuun
kustannuksista.
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/tuki-kattamattomiin-kiinteisiinkustannuksiin/

Tapahtumatakuun korvaustenhaku alkaa 15.9.
Tapahtumatakuun toisen vaiheen eli korvausten haku alkaa 15.9. klo 9.00. Korvausten sähköinen haku on
auki 15.9. – 7.12.2021. Yritys voi hakea korvausta, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:
1. Yritys on pääjärjestäjä tai takuuhakemuksessa ennakkoon ilmoitettu alihankkija tapahtumassa, jolle
on myönnetty tapahtumatakuu.
2. Tapahtuma on peruuntunut tai järjestetty olennaisesti pienempänä lain tai viranomaismääräyksen
perusteella, ja tapahtuman pääjärjestäjä on ilmoittanut asiasta Valtiokonttorille.
3. Yritykselle on aiheutunut tapahtuman suunnittelusta tai järjestämisestä kuluja, joista se ei ole
saanut suoritusta.
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/tapahtumatakuu/

Luksian tarjoamaa koulutusta PK-yrittäjille
-

Pienyrittäjän tietoturvakoulutus 20.9.2021 klo 15.00 – 16.00 (etäkoulutus Teamsillä)
Ilmoittautumislinkki alla
Webropolilla luotu kysely: PR-Parempaa Resilienssiä hankkeen webinaari yrittäjille:Pienyrittäjän
tietoturva! Maanantaina 20.9.2021 klo 15-16.30 (webropolsurveys.com)

-

Canva-koulutus 4.10.2021 klo 14.00 – 16.00 (etäkoulutus Teamsillä). Canva koulutuksella saat
työkaluja yrityksesi kustannustehokkaaseen markkinointiin. Canva –ohjelma on maksuton,
selaimessa toimiva graafiseen suunnitteluun tarkoitettu sivusto. Ilmoittautumislinkki alla
Webropolilla luotu kysely: PR-Parempaa Resilienssiä hankkeen webinaari yrittäjille:Canvaverkkokoulutus yrittäjille! Maanantaina 4.10.2021 klo 14-16 (webropolsurveys.com)

Visit Finlandin DataHub –koulutusta matkailuyrityksille
DataHub on verkossa toimiva maksuton alusta, joka mahdollistaa matkailutuotteiden näkyvyyden useissa
eri Visit Finlandin kanavissa. Visit Finland järjestää syksyn aikana matkailuyrityksille suunnattuja koulutuksia
DataHubin käyttöönottoon ja tuotteiden lisäämiseen liittyen.
Ilmoittautumaan pääsee alla olevan linkin kautta. Linkin takana on myös suora linkki DataHubin omille
sivuille, jossa lisätietoa ja ohjeet alustalle kirjautumiseen.
Koulutusta / klinikoita järjestetään useita, joista voit esim. valita mihin osallistut 24.9. / 8.10. / 22.10.
koulutus järjestetään Teamsillä kunakin päivänä klo 10-11.
Visit Finland DataHubin perjantaiklinikat, syksy 2021 - Business Finland
Ajankohtaiset kokoontumisrajoitukset
Tarkista ajankohtaiset koronarajoitukset oheisesta linkistä
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503

Palma Art Night –taidetapahtuma 9.10.2021
Vihdin kunnan kulttuuripalvelut yhteistyössä nyky- ja mediataiteen tukiyhdistys MUU ry:n kanssa
järjestävät katu- ja nykytaidenäyttelyn, sekä suuren avajaistapahtuman Palma Art Night 9. päivä lokakuuta.
Lokakuun 9. päivän avajaisissa pimeää iltaa valaisevat häikäisevän valo- ja videotaiteen
lisäksi vaihtoehtoisen pop-musiikin tämän hetken kärkinimet Ruusut ja Jesse Markin, sekä monia muita
kotimaisen vaihtoehtomusiikin tähtiä.
Jos yrityksesi on kiinnostunut yhteistyöstä, mainostamaan palvelujaan tapahtumassa tai kenties ostamaan
yrityksille suunnattuja lippu-/drinkkipaketteja ole yhteydessä tapahtuman tuottajaan Tommi Muhliin:
tommi.muhli@gmail.com, 0447674627

Yritysten kehittämisavustusten EU-rahoitushakua on jatkettu 31.10.2021 saakka.
ELY:n kehittämisavustuksella voidaan tukea PK-yritysten kehittämistoimenpiteitä ja investointeja, kun yritys
aloittaa toimintaansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä
painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. Nykyisen EU-ohjelmakauden rahoituksen haku on
päättymässä 31.10.2021. Uuden EU-ohjelmakauden rahoituksen haun on tarkoitus käynnistyä 1.11.2021.
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Vihdin kunta tulee kilpailuttamaan kunnan merkkipäivämuistamiset syksyllä 2021
Vihdin kunta tulee kilpailuttaman kunnan merkkipäivämuistamiset syksyn 2021 aikana. Kuntaan tullaan
valitsemaan 10 tuotetta tai palvelua joiden joukosta muistettavat voivat valita kunnan lahjan.
Tarjouspyyntö tullaan julkaisemaan kunnan hankintarekisterissä, mutta myös me ilmoitamme uutiskirjeen
kautta lisää.

B2B –verkkokaupalla lisää myyntiä, Techvillan Wimma-webinaari 21.9. klo 8.40 – 9.50 (Teams)
Kuullaan B2B –verkkokaupan mahdollisuuksista, verkkokaupan perustamisesta ja mobiiliaplikaatioiden
tuomasta lisämyynnistä.
https://tudi.fi/tag/b2b-verkkokauppa/

Business Rakentamon maksuttomia koulutuksia ja tapahtumia yrittäjille syyskuussa
Business Rakentamo on kehitysyhteisö joka auttaa pienyrittäjiä neuvomalla, opastamalla ja kouluttamalla.
Business Rakentamo järjestää syyskuussa maksuttomia koulutuksia ja tapahtumia yrittäjille
- 10.9.2021 klo 11-12 Matka Elinvoimaiseksi Yrittäjäksi –webinaari (etäyhteydellä)
- Lisätietoja: https://www.businessrakentamo.fi/10-9-klo-11-matka-elinvoimaiseksi-yrittajaksiwebinaari-maksuton/
- 21.9.2021 klo 9-10 Yrittäjien aamukahvit (etäyhteydellä)
- Lisätietoja: https://www.businessrakentamo.fi/21-9-2021-klo-9-10-yrittajien-aamukahvitetayhteydella-maksuton-businessrakentamo/
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