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1. Inledning 

För att nå målet om ett klimatneutralt Finland 2035 krävs att de fossila utsläppen minskas avsevärt och 

snabbt inom bl.a. energiproduktionen och i trafiken, samtidigt som utsläppen från markanvändningssektorn 

minskas och kolsänkorna och kollagren stärks. Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram ska 

markanvändningssektorn under denna regeringsperiod i allt högre grad inkluderas i planeringen och 

genomförandet av den nationella klimat- och energipolitiken. Regeringsprogrammet drar upp riktlinjer för 

flera klimatåtgärder som gäller jord- och skogsbruket samt ändringar i markanvändningen.  

Med markanvändningssektorn avses de markanvändningskategorier enligt sektorn för markanvändning, 

förändrad markanvändning och skogsbruk som används i det nationella systemet för inventering av 

växthusgaser: skogsmark, åkermark, betesmark, våtmark, bebyggd mark och övrig mark. 

Jord- och skogsbruksministeriet har startat ett omfattande åtgärdspaket för markanvändningssektorn, vars 

syfte är att minska växthusgasutsläppen från jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen samt 

att bevara och stärka kolsänkor och kollager. Den eftersträvade nettoeffekten av tilläggsåtgärderna är minst 

3 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år före 2035. Under 2021 utarbetas i enlighet med klimatlagen en 

klimatplan för markanvändningssektorn som stöds av detta åtgärdspaket. 

Syftet med de klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som finansieras med anslaget är att stödja 

Finlands mål gällande klimatneutralitet 2035. Med hjälp av anslaget främjas på ett övergripande hållbart 

sätt följande mål i enlighet med principerna för hållbar utveckling: 

– bevara och stärka kolsänkor och kollager inom markanvändningssektorn på kort och lång 

sikt  

– minska växthusgasutsläppen inom markanvändningssektorn 

– främja anpassningen av jord- och skogsbruket till klimatförändringen samt 

– ta fram information som stöd för klimatåtgärder och främja användningen av den aktuella 

informationen. 

Projekten som finansieras stöder uppfyllandet av målen ovan inom markanvändningssektorn. Inom ramen 

för denna ansökan finansieras uttryckligen utvecklingsprojekt som avser användningen av resultat av 

forskning och/eller praktisk erfarenhet till att åstadkomma bedömningar, materialbearbetning, 

informationssystem, informationsstyrning, utbildning, uppföljning, processer eller metoder, till den del dessa 

inte klart och tydligt innebär undersökande arbete som producerar ny information.  

Ett projekt kan främja flera av målen ovan. Närmare beskrivningar av temana finns i utlysningen av ansökan.  

Huvudsyftet med finansieringen är att inom markanvändningssektorn genomföra det klimatåtgärdspaket 

som har utarbetats utifrån regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.  

Projekten som finansieras stöder även den nationella skogsstrategin, bioekonomistrategin, programmet för 

träbyggande, programmet för klimatvänlig mat och den nationella planen för anpassning till 

klimatförändringen. 

 

2. Bakomliggande lagstiftning 

Den rättsliga grunden för användningen av anslaget fastställs i statsrådets förordning om understöd åren 

2020–2025 till klimatåtgärder inom markanvändningssektorn och om det anslag som anvisats för detta 

ändamål (5/2021). Förordningen innehåller stadganden om de grunder och procedurer som iakttas när 



understöd beviljas eller finansiering anvisas för projekt som stöder klimatåtgärder inom 

markanvändningssektorn.  Jord- och skogsbruksministeriet får använda anslaget för statsunderstöd och 

offentlig upphandling samt anvisa anslag till statliga ämbetsverk och inrättningar. Med statsunderstöd avses 

finansiering med karaktären av stöd som beviljas för att understöda en viss verksamhet eller ett visst projekt. 

Vid offentliga upphandlingar iakttas lagen om offentlig upphandling och koncession.  

Statsrådets förordning om understöd åren 2020−2025 till klimatåtgärder inom markanvändningssektorn och 

om det anslag som anvisats för detta ändamål 5/2021  

Statsunderstödslagen 688/2001 

Lagen om offentlig upphandling och koncession 

 

3. Allmänna förutsättningar 

För de projekt som väljs ut fattas ett understödsbeslut enligt statsunderstödslagen och ett finansieringsbeslut 

för de statliga inrättningar som ingår i konsortiet. Stöd kan fås för ekonomisk verksamhet och annan än 

ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet där varor och tjänster bjuds ut på 

marknaden.  

Beviljandet av statsunderstöd och anvisandet av anslag ska grunda sig på en helhetsbedömning och på en 

bedömning av verksamhetens eller projektets förväntade verkningsfullhet när det gäller att nå målen för 

användningen av anslaget samt kostnadseffektiviteten, kvaliteten och genomförbarheten hos projektet som 

stöds. En ytterligare förutsättning är att det anges i planen som berör projektet eller verksamheten 

1) verksamhetens eller projektets inverkan på de i regeringsprogrammet angivna klimatmålen för 

markanvändningssektorn samt projektets ekonomiska och övriga samhälleliga betydelse, 

2) sakkunskapen hos de personer som deltar i verksamheten eller projektet och annan organisering av 

genomförandet av projektet, samt 

3) en plan för hur resultaten av verksamheten eller projektet ska omsättas i praktiken. 

De personer som genomför ändamålet med anslaget ska ha sakkunskap och erfarenhet i anslutning till den 

verksamhet eller det projekt som finansieras. 

Finansieringen som beviljas får inte överlappa annan offentlig finansiering. Den sökande ska i ansökan uppge 

alla planerade finansieringskällor för projektet. 

 

4. Villkor för den sökande: 

Vem kan ansöka?  

Anslag kan sökas av offentlig- eller privaträttsliga juridiska personer, till exempel företag inom 

markanvändningssektorn, utvecklingsorganisationer, organisationer, yrkeshögskolor, universitet och 

forskningsinstitut, ämbetsverk och inrättningar samt kommuner eller landskapsförbund. Stödnivåerna och 

villkoren för att bevilja stöd varierar för olika sökande.  

De sökande uppmuntras att samarbeta med andra aktörer och bilda projektkonsortier. Detta ses som en 

merit när ansökningarna bedöms. 

För vilket slags verksamhet kan understöd sökas?  

https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210005.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210005.pdf
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161397


Understöd kan beviljas för både ekonomisk verksamhet (statsunderstöd) och annan än ekonomisk 

verksamhet. Det är inte den sökandes organisationsform, utan verksamhetens karaktär som avgör om det är 

fråga om statsunderstöd eller stöd för ekonomisk verksamhet.  

 Stödvillkoren för ekonomisk verksamhet fastställs enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning 

och gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. Vilken artikel som tillämpas har angetts 

separat för varje tema. (STATSUNDERSTÖD) 

 På stöd som beviljas för annan än ekonomisk verksamhet och på statens forskningsinstitut och 

ämbetsverk tillämpas villkoren för JSM:s specialunderstöd.  

 

Specialvillkor för statsunderstöd som beviljas företag:  

Stöd kan inte beviljas företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter enligt artikel 2.18 i den allmänna 

gruppundantagsförordningen. Den sökande ska i sin ansökan intyga att sökanden inte är ett företag i 

svårigheter. Jord- och skogsbruksministeriet ska dessutom ges möjlighet att kontrollera saken utifrån 

företagets bokslutshandlingar. 

Finansiering betalas inte till förmån för ett företag som är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett 

tidigare kommissionsbeslut i vilket ett stöd förklaras olagligt och oförenligt med den inre marknaden.  

Definitioner:  

Med ’små och medelstora företag’ avses företag som uppfyller grunderna i bilaga I till den allmänna 

gruppundantagsförordningen; Länk till den allmänna gruppundantagsförordningen  

Med ’organisation för forskning och kunskapsspridning’ avses en enhet (till exempel universitet eller 

forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella 

gemensamma enheter) som oberoende av rättslig status (offentlig- eller privaträttslig) eller finansieringssätt 

har som främsta syfte att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell 

utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller 

kunskapsöverföring. Om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste finansieringen, 

kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat. Företag som kan utöva ett 

avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, får 

inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår; 

Samarbetsprojekt:  

Ett företag som idkar ekonomisk verksamhet kan delta i ett konsortieprojekt utan att ansöka om 

finansiering enligt följande villkor, varvid det inte ses som ett indirekt statsunderstöd till företaget i fråga. 

Se punkt 5 om företaget ansöker om stöd för verksamheten.  

Anslaget får användas för att bedriva oberoende forsknings- och utvecklingsverksamhet för ökad kunskap 

och förståelse, inbegripet sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som grundar sig på samarbete. En 

förutsättning är att verksamheten ordnas i enlighet med kapitel 2.2.2 i kommissionens meddelande om 

rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT 2014/C 198/01). Detta 

innebär i praktiken projekt som genomförs som ett samprojekt mellan ett forskningsinstitut och andra 

aktörer, dvs. som ett faktiskt samarbete. Förutsättningarna för att företag som deltar i samarbetet inte ska 

anses få statsunderstöd fastställs i det aktuella meddelandet. Till kriterierna för statsunderstöd hör bl.a. 

ekonomisk verksamhet och förmån av offentliga medel. När samarbetet ordnas enligt kapitel 2.2.2 i 

meddelandet är verksamheten till sin karaktär ekonomisk verksamhet, men det är inte fråga om en förmån. 

Därmed behöver man inte utreda den rättsliga grunden för statsunderstöd när det gäller samarbetet. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=NL


Ett projekt anses utgöra faktiskt samarbete om minst två oberoende parter strävar mot ett gemensamt 

mål baserat på arbetsfördelning och gemensamt fastställer projektets omfattning, deltar i planeringen och 

genomförandet och delar de finansiella, tekniska, vetenskapliga och andra riskerna samt resultaten av 

projektet. En eller flera parter kan stå för hela kostnaden för projektet och på så sätt befria andra parter från 

de ekonomiska riskerna med projektet. Villkoren för samarbetsprojektet, särskilt när det gäller delning av 

kostnader, risker och resultat, spridning av resultat samt tillgång till och regler för fördelning av immateriella 

rättigheter, måste fastställas innan projektet inleds. Villkoren för samarbetet ska fastställas i 

konsortieavtalet om genomförandet av projektet.   

Om ett projekt utförs gemensamt av företag, forskningsorganisationer eller forskningsinfrastrukturer 

anser Europeiska kommissionen att inget indirekt statligt stöd ges till de deltagande företagen via dessa 

enheter till följd av gynnsamma samarbetsvillkor, om ett av följande villkor är uppfyllt: 

a) de deltagande företagen står för hela kostnaden för projektet, eller 

b) de resultat av samarbetet som inte ger upphov till immateriella rättigheter får spridas och eventuella 

immateriella rättigheter som är ett resultat av den verksamhet som forskningsorganisationer eller 

forskningsinfrastrukturer bedriver tillfaller helt och hållet dessa företag, eller 

c) eventuella immateriella rättigheter som projektet ger upphov till och relaterade tillträdesrättigheter 

tilldelas de olika samarbetsparterna på ett sätt som korrekt motsvarar deras arbetsblock, bidrag och 

respektive intressen, eller 

d) forskningsorganisationerna eller forskningsinfrastrukturerna får en ersättning som motsvarar 

marknadspriset på de immateriella rättigheter som uppkommer ur verksamheten och beviljas 

deltagande företag eller på de immateriella rättigheter till vilka deltagande företag får 

användarrättigheter. Det absoluta värdet på eventuella bidrag, såväl finansiella som icke-finansiella, 

från de deltagande företagen till kostnaderna för forskningsorganisationernas eller 

forskningsinfrastrukturernas verksamhet som resulterade i de berörda immateriella rättigheterna får 

dras av från den ersättningen. 

 

5. Beviljande av understöd och godtagbara kostnader 

Understöd beviljas på ansökan. De godtagbara kostnaderna fastställs enligt stödform. Stödformerna för det 

aktuella temat har räknats upp i början av ansökningstemat. Om statliga ämbetsverk eller forskningsinstitut 

är sökande antingen självständigt eller som en del av ett konsortium anvisas finansieringen separat som en 

statlig anslagsöverföring. Separata understöds- eller finansieringsbeslut fattas för medlemmarna av 

konsortiet.  

Budgeterna görs upp enligt en totalkostnadsmodell. Om aktören inte använder en totalkostnadsmodell (inga 

beräkningsmässiga koefficienter) så tillämpas merkostnadsmodellen.  

Med merkostnader avses direkta merkostnader som orsakas av projektet. Beräkningsgrunden för de 

allmänna kostnaderna ska på begäran överlämnas till ministeriet. 

Den finansieringsandel som anvisas utvecklingsprojekt som ska finansieras ur Jord- och 

skogsbruksministeriets åtgärdspaket för markanvändningssektorn är behovsprövad. Storleken på JSM:s 

finansiering anges i finansieringsbeslutet i procent av projektets godtagbara kostnader.  

Projektansökningarna görs konsortiespecifikt, men finansieringsbeslutet fattas separat för varje organisation 

också vid konsortieprojekt. 

 



Läs följande avsnitt om den sökande är ett företag eller om ett företag ingår i konsortiet.  

Statsunderstöd för ekonomisk verksamhet:  

Understöd kan beviljas för ekonomisk verksamhet (statsunderstöd) om understödet är förenligt med 

Europeiska unionens regler om statligt stöd.  

I projektansökan kan statsunderstöd beviljas för följande stödformer: 

1. forsknings- och utvecklingsprojekt, 

2. innovationsstöd till små och medelstora företag, 

3. utbildningsstöd, 

4. stöd till rådgivningstjänster, 

5. stöd till kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. 

I beskrivningarna av temana har det angetts separat för varje punkt vilken stödform det är fråga om.  

 

De godtagbara kostnaderna enligt stödform är som följer:  

Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt (artikel 25 i den allmänna gruppundantagsförordningen): 

a. personalkostnader: forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med 

projektet; 

b. kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid som de används för 

projektet. Om instrumenten och utrustningen inte används under projektets hela livscykel anses 

endast de avskrivningskostnader som motsvarar forskningsprojektets livscykel, beräknade på 

grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande. 

c. kostnader för byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de används för 

projektet. När det gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar 

forskningsprojektets livscykel, beräknade på grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, 

vara stödberättigande. För mark är kostnader för överlåtelse på affärsmässiga villkor eller faktiska 

kapitalkostnader stödberättigande. 

d. kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som köps eller hyrs in från externa källor på 

marknadsmässiga villkor, samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som används 

uteslutande för forskningsverksamheten; 

e. andra allmänna omkostnader och andra driftskostnader, inklusive kostnader för materiel, 

förrådsartiklar och liknande produkter, som uppkommit som direkt följd av ett projekt. 

Innovationsstöd till små och medelstora företag (artikel 28 i den allmänna gruppundantagsförordningen): 

a. kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar; 

b. kostnader för utstationering av högkvalificerad personal från en organisation för forskning och 

kunskapsspridning eller ett stort företag, som arbetar med forskning, utveckling och innovation i en 

nyinrättad funktion inom det stödmottagande företaget och som inte ersätter annan personal; 

c. kostnader för innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster.  

Stöd till utbildning (artikel 31 i den allmänna gruppundantagsförordningen):  

a) Personalkostnader för lärare, för de timmar då lärarna deltar i utbildningen. 

b) driftskostnader för lärare och deltagare som har direkt samband med utbildningsprojektet, t.ex. 

resekostnader, material och utrustning som har ett direkt samband med projektet, avskrivning av 

hjälpmedel och utrustning, i den utsträckning de används uteslutande för utbildningsprojektet. 



Logikostnader omfattas inte med undantag för ett nödvändigt minimum av logikostnader för 

deltagare som är arbetstagare med funktionshinder; 

c) kostnader för rådgivning i samband med utbildningsprojektet. 

d) Personalkostnader för deltagare och allmänna indirekta kostnader (administrativa kostnader, hyra, 

allmänna omkostnader) för de timmar då praktikanterna deltar i utbildningen. 

 

Stöd för rådgivningstjänster (artikel 22 och 39 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn):  

Stödet får inte innebära direktstöd till stödmottagarna. Stödet måste betalas ut till den som tillhandahåller 

rådgivningstjänsten. Stödet får vara högst 1 500 euro per rådgivningstillfälle. 

 

Stöd för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder (artikel 38 i gruppundantagsförordningen för 

jordbrukssektorn): 

a) kostnaderna för att organisera och tillhandahålla kunskapsöverförings- eller informationsåtgärden; 

b) i fråga om investeringsrelaterade demonstrationsprojekt: 

i) uppförande, förvärv, inklusive leasing, eller upprustning av fast egendom; förvärv av mark är 

endast stödberättigande upp till 10 procent av de sammanlagda stödberättigande 

kostnaderna för den berörda transaktionen; 

ii) inköp eller hyrköp av maskiner och utrustning upp till tillgångens marknadsvärde; 

iii) de allmänna kostnader som är kopplade till de utgifter som avses i leden i och ii, såsom 

arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter, arvoden kopplade till rådgivning om 

miljömässig och ekonomisk hållbarhet, inbegripet genomförbarhetsstudier; 

genomförbarhetsstudier fortsätter att vara stödberättigande utgifter även när, på grundval 

av deras resultat, inga kostnader enligt leden i och ii uppstår; 

iv) förvärv eller utveckling av programvara och förvärv av patent, licenser, upphovsrätt och 

varumärken; 

c) kostnader för deltagares resa, inkvartering och dagliga utgifter.  

 

Läs följande om den sökande eller en konsortiemedlem är en aktör som inte idkar ekonomisk verksamhet 

(till exempel ett forskningsinstitut, en allmännyttig förening, en kommun, ett landskapsförbund eller ett 

statligt ämbetsverk). 

Statsunderstöd för annan än ekonomisk verksamhet:  

Statsunderstöd kan beviljas för annan än ekonomisk verksamhet. Till exempel för en kommuns eller ett 

landskaps lagstadgade uppgifter eller andra uppgifter eller för projekt eller verksamhet som hänför sig till 

Finlands skogscentrals offentliga förvaltningsuppgifter.  

På de godtagbara kostnaderna för understöden tillämpas Jord- och skogsbruksministeriets anvisningar om 

allmänna understöd och specialunderstöd som finns här (på finska).  

På statliga ämbetsverk eller forskningsinstitut tillämpas samma godtagbara kostnader som på understöd, 

men finansieringen beviljas i form av en intern statlig anslagsöverföring, inte i form av understöd.  

 

https://mmm.fi/documents/1410837/1516675/Erityisavustus_yleiset_ehdot_MMM_2018.pdf/ba62ef9e-51a1-e25c-d9b8-be2aab0c69e6/Erityisavustus_yleiset_ehdot_MMM_2018.pdf


6. Bedömning av ansökningarna 

Beviljandet av finansiering bygger på en bedömning av genomförandeplanen för projektet, organiseringen 

av projektet och den förväntade verkningsfullheten och kostnadseffektiviteten utifrån kriterierna nedan. 

Varje kriterium bedöms med en siffra mellan 1 och 5, där 5 är det bästa vitsordet.  

 Relevans för åtgärdspaketet inom markanvändningssektorn (bedömning 1–5) 

o Hur främjar projektet uppnåendet av klimatneutralitetsmålet 2035?   

o Hur förverkligar projektet målen inom åtgärdspaketet:  

 bevara och stärka kolsänkor och kollager inom markanvändningssektorn på kort och 

lång sikt,  

 minska växthusgasutsläppen inom markanvändningssektorn, 

 främja anpassningen av jord- och skogsbruket till klimatförändringen samt 

 ta fram information som stöd för klimatåtgärder och främja användningen av den 

aktuella informationen. 

Om projektet får en nolla i relevansbedömningen görs ingen bedömning av projektet utifrån de andra 

kriterierna. 

 Projektplanens genomförbarhet och kvalitet (bedömning 1–5) 

o Inklusive kommunikations- och interaktionsplanen 

 Den sökandes expertis och förtrogenhet med ämnesområdet (bedömning 1–5)  

 Konsortiets mångsidighet och funktionsduglighet (bedömning 1–5) 

 Projektresultatens användbarhet, reproducerbarhet och expanderbarhet (bedömning 1–5) 

o Inklusive de eftersträvade klimateffekterna 

o Planen för omsättning av resultaten i praktiken  

 Främjande av principerna för hållbar utveckling på ett sätt som till alla delar är hållbart: uppskattade 

effekter på ekonomin och sysselsättningen, andra sociala effekter samt miljökonsekvenser (till 

exempel konsekvenser för vattendragen, mångfald) (verbal bedömning) 

Jord- och skogsbruksministeriet kan be utomstående aktörer bedöma projekten. Jord- och 

skogsbruksministeriet kan föreslå att olika sökande ska kombinera eller omarbeta sina projekt. I dessa fall 

kontaktar Jord- och skogsbruksministeriet den sökande separat. Jord- och skogsbruksministeriet förbehåller 

sig rätten att inte finansiera något projekt alls. Jord- och skogsbruksministeriet förbehåller sig rätten att 

bevilja mindre finansiering än vad de sökande har ansökt om.  

 


