FINANSIERINGSMÖJLIGHETER FÖR ATT FRÄMJA ÅTERVINNING AV NÄRINGSÄMNEN
Programmet för utveckling av landsbygden
Investeringsstöd för jordbruk och företagsstöd för landsbygden
Investeringsstöd för jordbruk kan beviljas för investeringar som förbättrar miljöns tillstånd och främjar återvinning av näringsämnen samt för energiinvesteringar som används för gårdens verksamhet och som utnyttjar förnybar energi. Företaget bör vara lönsamt och ligga på landsbygden. Stöd kan också beviljas för att reda ut och
planera förutsättningarna för investeringar.
Särskild finansiering för återvinning av näringsämnen
Stöd ges i form av antingen projekt- eller företagsstöd. Prioritet ges till projekt som gäller områden där vattendragens tillstånd har försämrats eller där man i synnerhet bidrar till att utnyttja gödsel och andra näringsflöden
från jordbruket.
Utbildning och informationsförmedling
Med hjälp av utbildningsprojekt ökar yrkesskickligheten och kunnandet om företagande på landsbygden och
dess förnyande. Målet är att öka kunnandet om bland annat miljö, vattenvård och energieffektivitet. Informationsförmedlingsprojekt kan beviljas finansiering för förmedling av information, innovationer och annat kunnande till olika aktörer och fältet.
Samarbetsåtgärd
Målet med samarbetsåtgärderna är att öka det målinriktade samarbetet och nätverksskapandet mellan företag
och andra aktörer inom bioekonomisektorn. Genom projekten förbättras och ökas samarbetet mellan små företag som gäller att införa nya innovationer och reformera, utveckla värdekedjor och produktionsprocesser och så
vidare.
EIB-grupper
Stöd kan beviljas för projekt där nya grupper eller sammanslutningar tillsammans utvecklar nya innovationer
som främjar jord- och skogsbruk och vars affärsverksamhetspotential är betydande.
Utveckling av tjänster och samhällen i landsbygden
Med hjälp av projekt och allmännyttiga investeringar förbättras landsbygdens tjänster och skapas möjligheter
för hållbart och tryggt boende på landsbygden. Nyttohavarna är företagare och invånare på landsbygden. Inom
projektet genomförs samhälleliga miljöåtgärder för att utveckla ett koldioxidsnålt samhälle.
Mer information: De regionala Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Leader-grupperna och www.maaseutu.fi

JSM: Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen
Inom programmet kan beviljas stöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa samt för investeringar. Programmet förvaltas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.
Mer information: www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma
TEKES – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
Tekes erbjuder innovationsfinansiering till företag, forskningsorganisationer och leverantörer av offentliga tjänster. Den huvudsakliga målgruppen är SMF-företag som vill växa och profilera sig internationellt. Tekes har också
varierande program som erbjuder finansiering och olika typer av tjänster. Mer information: www.tekes.fi

MM: Programmet för att främja återvinning av näringsämnen och förbättra Skärgårdshavets tillstånd
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Miljöministeriet finansierar utvecklingsprojekt som strävar efter att uppfylla programmets mål, förbättra vattenstatusen och effektivisera återvinningen av näringsämnen. Programmets projektteman varierar mellan ansökningsomgångarna. Mer information: www.ym.fi/ravinteidenkierratys

ANM: Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik
Finansiering för regeringens spetsprojekt finns tillgänglig 2016–2018. Nästa ansökningsomgång ordnas i början
av 2017. Mer information: www.tem.fi

ANM: Energistöd
På basis av projektspecifik prövning kan företag, kommuner och andra beviljas stöd för investerings- och utredningsprojekt som främjar produktion eller användning av förnybar energi, energibesparing, effektivering av
energiproduktion eller energianvändning samt för projekt som minskar miljöskadorna från energiproduktion och
energianvändning. Mer information: www.tem.fi

Strukturfonderna
Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – Finlands strukturfondsprogram
Genomförandet baserar sig på landskapsprogrammen och de årliga verkställighetsplaner som utarbetats som
stöd för dessa. Dessa omfattar både de möjligheter som Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och
Europeiska socialfonden (ESF) ger. Mer information: www.strukturfonder.fi
Central Baltic Programme 2014–2020/Programmet Mellersta Östersjön
Från Interreg-programmet för Mellersta Östersjön kan man ansöka om understöd för samarbetsprojekt i Mellersta Östersjöns område mellan minst två länder inom programmet. Programländerna är Finland (inklusive
Åland), Sverige, Estland och Lettland. Programmet har fyra tematiska riktlinjer för verksamheten varav en är
hållbar användning av gemensamma resurser. Riktlinjerna inkluderar ett specialmål om att minska mängden
gifter, näringsämnen och skadliga ämnen som hamnar i Östersjön. Mer information www.centralbaltic.eu
Programmet Interreg Europe
Ett EU-omspännande finansieringsprogram som strävar efter att stöda forskning, samarbete mellan regioner
och utbyte av information. Mer information: www.interregeurope.eu

Programmet Life
Finansieringsinstrumentet för miljöprojekt inom EU:s miljöområde. Bakgrunden till programmet är EU:s förordning 1293/2013 och arbetsplanen för 2014–2017. Ansökning en gång om året.
Mer information: www.ym.fi/fi-fi/ministerio/rahoitus_ja_avustukset/life_rahoitus ja
www.ec.europa.eu/environment/life

Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP Fund)
En fond som förvaltas av Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) och Nordic Investment Bank (NIB)
och som har som mål att förbättra Östersjöns tillstånd. Finansiering kan sökas bland annat för förstudier och
demonstrationer av konkreta projekt inom sektorerna för jordbruk och rening av avloppsvatten samt av projekt
som ska minska utsläppet av skadliga ämnen inom Östersjöns avrinningsområde.
Mer information: www.nefco.org, www.nib.int

EU:s program Horisont 2020
EU:s ramprogram för forskning och innovation som erbjuder finansiering, nya marknader och partnerskap.
Finansiering beviljas för internationella samarbetsprojekt som söker efter lösningar på stora europiska utmaningar och som har transeuropeisk genomslagskraft. Tekes stöder beredningen av Horisont-ansökningar.
Mer information: www.tekes.eu/horisontti-2020

Stöd för försöksverksamhet och flexibla finansieringsplattformer
Det utvecklas som bäst nya idéer för att främja försöksverksamheten. Mer information: ww.kokeilevasuomi.fi
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