
Ansökan om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som utvecklar jordbruksföretagens 
konkurrenskraft gällande år 2021.  
 

Genom detta brev ges anvisningar för ansökan om finansiering för forsknings- och utvecklingsprojekt om 

jordbruksföretagens konkurrenskraft gällande året 2021  

Lagstiftning som tillämpas: 

Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja understöd för forsknings- och utvecklingsverksamhet av 
övergripande nytta för jordbruket och livsmedelsekonomin med stöd av lagen om finansiering av 
forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden 
(1413/2011).  
 

Finansieringen regleras dessutom av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och 
utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (38/2012, ändrar 
1013/2016), som innehåller bestämmelser om bl.a. projektets godtagbara kostnader, villkor för användning 
av understödet och om utbetalning av understödet. Finansieringen regleras ytterligare av 
statsunderstödslagen (688/2001) samt av EU:s rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling 
och innovation (2014/C 198/01). 

Tillgängliga anslag 

Totalt kommer 700 000 euro att vara disponibelt för forsknings- och utvecklingsprojekt som utvecklar 
jordbruksföretagens konkurrenskraft 2021–2023 om parlamentet godkänner anslaget i artikel 30.40.22 i 
den tredje tilläggsbudgeten för 2021. 
 

Finansieringens allmänna mål  

Detta anslag är avsett att finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra 
jordbruksekonomins långsiktiga konkurrenskraft. Målet är att stödja utvecklingen och förnyelsen av ett 
resurssmart jordbruk. Anslagen kommer att användas till projekt som ökar hållbart värdeskapande inom 
sektorn och hjälper jordbrukare att effektivare utnyttja digitaliseringen, forskningsresultaten och 
samarbeten som sker inom AgriHubi – jordbruksföretags kunskapsnätverk så som utveckling av verktyg för 
ekonomi och ledarskap.  
 
Projekten betonar fördelar som föds genom samarbete inom forskning, utveckling, utbildning och 
rådgivning, partnerskap, nya tillvägagångssätt samt deltagande av lantbruksentreprenörer och åtgärder 
som svarar mot praktiska behov. Projektfinansieringen gäller projekt som finansieras enligt teman som 
beskrivs i denna kungörelse. 
 
I ansökningen ska det framkomma projektplan och övergripande budget. 

 
Jord- och skogsbruksministeriet använder i alla forskningsprojekt i huvudsak helhetskostnadsmodell. Vi 
godkänner beräkningsmässiga omkostnader för alla universitet och forskningsinstitut men i motsvarande 
mån förutsätts egenfinansiering från dessa. I allmänhet förutsätts minst 30 procent egenfinansieringsandel 
om omkostnaderna är minst 80 procent av lönekostnaderna. Om omkostnaderna är klart mindre än 80 
procent av lönekostnaderna kan egenfinansieringen vara 10-20 procent. 

För företag (ekonomisk verksamhet) kommer ekonomiska bidrag i allmänhet inte att överstiga 50 % av de 
totala stödberättigande kostnaderna. När man beviljar finansiering (statligt stöd) till företag för forskning 
och utveckling gäller EU: s regler för statligt stöd av mindre betydelse (de minimis) (kommissionens 
förordning 1407/2013). 



 

Stödberättigande kostnader definieras i den allmänna ansökningsguiden. 
https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-
+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-
7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-
+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580  

Projektet ska vara genomfört i slutet av 10/2023. 

Material och publikationer som produceras inom projekten måste vara offentligt tillgängliga. Information 
om godkända projekt och slutliga projektrapporter publiceras på jordbruks- och skogsbruksministeriets 
webbsida samt agrihubi.fi –webbsidan.   

Teman för projektsökning: 
 
I den mån som forskningen inte producerar ny information utgör målgruppen för finansieringen  
utvecklingsprojekt som använder kunskap som erhållits genom forskningsresultat och / eller praktisk 
erfarenhet för att utveckla processer, verktyg och metoder för användning av informationssystem och 
resurser, informationsöverföring , utbildning och råd. 
 

Tema1: En ökning av lantbrukets företagsinkomster genom ledarskap av företagshelheten 
 
"Farm Business Management" –tänkandet som gäller all ekonomi på lantgården och som stöder åtgärder så 
som ekonomi- och ledarskapsverktyg, datakommunikation och stöd för klimatsmarta beslut, gemensamma 
forsknings-, rådgivnings- och utbildningsverktyg för att stödja företagare, dela och ta i bruk bästa praxis, 
investerings- och tillväxtalternativ för företag som utvecklas, betjäning av behov hos unga nya företagare 
och expansiva gårdar. 
 

Tema 2: Mervärde ur data- och informationsledning 
 
Utnyttjande av ständigt ökande data inom jordbruksekonomi och dess värdekedjor för att skapa ny 
kunskap, nytt värde och nya affärer. Samtidigt måste användarens, förenlighet och datasuveräniteten för 
uppgifterna och informationen för jordbrukaren tryggas så att en rättvis dataekonomi kan förverkligas. 
Dessa inkluderar dataresurser och andra datakällor, deras tillgänglighet, kvalitet och gränssnitt, regler för 
dataanvändning, säker datadelning, utveckling av ekosystemkomponenter, tekniska lösningar, teknik på 
gården, analys- och rapporteringsverktyg, datadelning, tillgänglighet och utveckling av 
informationshantering. 
 

Urvalskriterier för ansökningar 
 
Vid urvalet av projekt ägnas uppmärksamhet åt bland annat följande: 
• Relevans: förenlighet med det valda temat och hur projektet kommer att genomföra de angivna målen 
och bidra till deras förverkligande. 
• Projektplanens kvalitet och genomförbarhet, inklusive en kommunikations- och interaktionsplan. 
• Sökandens expertis och förtrogenhet med ämnet och de forsknings- och utvecklingsprojekt som 
genomförs på det. 
• Resultatens användbarhet, reproducerbarhet och utbyggbarhet 
• Effektivitet: Identifierar och tillhandahåller lösningar på identifierade frågor och ger mervärde och 
informativa fördelar för beslutsförberedelser och utveckling. 
• Dessutom krävs att projektet genomförs för att på ett adekvat sätt återspegla fördelarna med samarbetet 
inom forskning, utveckling, utbildning och rådgivning och lantbrukarnas engagemang i planeringen och 
genomförandet. 

https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580
https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580
https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580
https://mmm.fi/documents/1410837/0/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf/4818371b-18d9-e88b-e6af-7d0507a56d05/FINAL_MMM+rahoittaman+tutkimus-%2C+kehitt%C3%A4mis-+ja+innovaatiotoiminnan+yleiset+ehdot+ja+ohjeet+2021-2.pdf?t=1618818548580


 

Tidtabell och inlämning av ansökan 
 
Bidragsansökan öppnas 2.6.2021 och avslutas 30.7. 2021 kl. 16.15.  Projektfinansiering söks via jord- och 
skogsbruksministeriets elektroniska tjänst (på finska): 
https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/index.php  Till ansökan måste bifogas en mer detaljerad 
projektplan på högst 10 A4-sidor som en enda pdf -fil som innehåller projektbudgeten med 
finansieringskällor.  Projektet måste vara klart senast 10/2023. 
 

Om det inte är möjligt att lämna in ansökan i elektronisk form, ska skriftliga ansökningar skickas till: Jord- 
och skogsbruksministeriet/Registratorskontoret, PB 30, 00023 STATSRÅDET (Besöksadress: Riddaregatan 2, 
00170 Helsingfors). 

 

Behandling av ansökningar: 
 
Jord- och skogsbruksministeriet kan begära expertutlåtanden om ansökningar om det anser det 
nödvändigt. Syftet är att jord- och skogsbruksministeriet ska behandla ansökningar, utarbeta 
finansieringsförslag för projekt och fatta finansieringsbeslut i början av september 2021. 
 

Tilläggsinformation 

Mer information om temaområdena och förfarandena som gäller projektfinansieringen ges av 
konsultativ tjänsteman Sirpa Karjalainen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 
2103, fornamn.efternamn@mmm.fi 

Mer information om de tekniska förfarandena som gäller elektroniska tjänsten ges av MI 
Tietorakenteet Oy. E-post info (at) mitietorakenteet.fi, tfn 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen). 
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