Kysymys
Mitä innovoinnilla ja kehittämisellä tarkoitetaan?

Vastaus
Osana tutkimushankkeita ohjelma edistää innovaatiotoimintaa. Innovaatioilla tarkoitetaan
uusia tai merkittävästi parannettuja prosesseja, teknisiä ratkaisuja tai uusia palveluita.
Esimerkiksi living lab- toiminta on tutkimus- ja innovaatiotoimintaa yhdistävää, avointa ja
käyttäjälähtöistä toimintaa, jota tehdään käytännön toimintaympäristössä. Tulokset ovat
julkisia ja data avointa. Tässä TI- haussa ei rahoiteta kehittämishankkeita, vaan niitä
rahoitetaan maankäytön toimenpidekokonaisuuden kehittämishankehaun kautta.

Pitääkö myös työpakettien vetäjillä olla dosentintasoinen pätevyys?

Sekä hankkeen vetäjillä ja tutkimustyöpakettien vetäjillä tulee olla dosentintasoinen pätevyys.
Virallista dosentuuria ei tarvita. Mikäli hankkeessa on vuorovaikutus- , innovointi- tai vastaava
työpaketti, sen vetäjältä ei edellytetä tohtorintutkintoa.

Miten tohtori, jolla dosentin arvoon vaadittava pätevyys määritellään tai todistetaan?

Yleensä dosentin arvoon vaaditaan, että on julkaissut tieteellisiä tutkimuksia, jotka vastaavat
tieteelliseltä merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista
väitöskirjaa.
Rahoitusta on jaettavana nyt avattavassa haussa noin 9 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että
ministeriön rahoitus hanketta kohden on reilun 1 miljoonan euron suuruusluokkaa. Sen päälle
tulee vielä osallistuvien organisaatioiden omarahoitusosuudet ja mahdollinen muu rahoitus.

Minkä laajuisia hankkeita (euroina) on tavoitteena?

Mikä on maksimissaan MMMn rahoitusosuus kokonaiskustannuksista?

Sovelletaanko hankkeisssa kokonaiskustannusmallia?

Mikä on overhead %?

Tutkimusorganisaatioille ja muuhun kuin taloudelliseen toimintaan rahoitusta myönnetään
pääsääntöisesti enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Yrityksille myönnettävä
rahoitus voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, enintään kuitenkin 200
000 euroa kolmen vuoden aikana
de minimis –sääntelyn mukaisesti.
Mikäli organisaatiolla on käytössään kokonaiskustannusmalli, niin rahoitusta haetaan sen
mukaan. Mikäli kokonaiskustannusmallia ei ole käytössä, rahoitus myönnetään
lisäkustannusmallin mukaan.
Rahoitusta haetaan kokonaiskustannusmallin mukaan, ja yleiskustannusprosentti on kunkin
organisaation oma käytössä oleva yleiskustannusprosentti.

Mitä de minimis-periaate pitää sisällään eli millä ehdoilla yrityksen on mahdollisuus saada
tutkimusrahoitusta?

Yrityksille (taloudelliseen toimintaan) rahoitusta myönnetään EU:n valtiontukisääntelyn
vähämerkityksistä tukea (de minimis -tuki) koskevien sääntöjen mukaisesti (komission asetus
1407/2013). De minimis -tuen yhteenlaskettu enimmäismäärä on joitakin toimialoja lukuun
ottamatta 200 000 euroa yhtä yritystä kohden kuluvan ja kahden edellisen verovuoden
ajanjaksolla. Mukaan lasketaan kaikkien viranomaisten myöntämät de minimis -tuet.
Hakemukseen on liitettävä selvitys yrityksen vuosien 2019-2020
aikana saaduista de minimis -tuista. Lisäksi ennen rahoituspäätöksen tekoa yrityksen on
toimitettava ministeriöön ilmoitus kuluvan ja kahden aikaisemman verovuoden (eli vuosien
2019-2021 aikana) aikana saaduista de minimis –tuista. Lisätietoa de minimis -tuesta löytyy
mm. työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. Tässä haussa yrityksille myönnettävä rahoitus
voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, enintään kuitenkin 200 000
euroa kolmen vuoden aikana de minimis –sääntelyn mukaisesti.

Paljonko yritysten omaksi rahoitusosuudeksi ajattelette?

Tavoitteena on, että ministeriön rahoitus hanketta kohden on reilun 1 miljoonan euron
suuruusluokkaa. Yritykset voivat osallistua osana konsortioita. Yrityksille myönnettävä rahoitus
voi olla enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, enintään kuitenkin 200 000
euroa kolmen vuoden aikana de minimis –sääntelyn mukaisesti.
Hakemukset voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemukset arvioi kansallinen
vertaispaneeli.
Hankkeiden kesto on noin 3 vuotta. Ministeriön rahoitus voi alkaa aikaisintaan 1.3.2021 ja
päättyy 31.12.2023 mennessä. Hanketta voi jatkaa omarahoituksella tai muulla rahoituksella.

Millä kielellä hakemus tulee kirjoittaa?
Onko aikataulu niin vauhdikas että hankkeet voivat alkaa jo keväällä 2021?

Miten yritys löytää tutkimusyksiköitä Agroforestry + kosteikkoviljelyteemohin?
MMM:n ohella YM ja TEM kiinnostuneita samoista teemoista, miten koordinoidaan
ministeriöiden välillä?

Miten hakemukset arvioidaan?

9.11. webinaariin ilmoittautuneille lähetettiin vapaaehtoisesti yhteystietonsa webinaarin
aikana jakaneiden tiedot ja kiinnostuksen kohteet.
Hakujulistusta tehdessä on ollut hyvin laaja eri sidosryhmien osallistamistyö. Taustaselvitykset
on tehty huolella eri strategioiden ja käynnissä olevien muiden kansallisten ja kansainvälisten
rahoitusten osalta. Tarkemmin hakujulistustuksessa. Ohjelman kuluessa tavoitteena järjestää
sidosryhmäyhteistyötä, joka koskee myös eri hallinnonalojen yhteistyötä.
Hakemukset vertaisarvioidaan kansallisessa paneelissa, joka antaa hakemuksille numeerisen ja
kirjallisen arvion sekä laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Paneeli koostuu väitelleistä
henkilöistä, joilla on laaja ohjelma-alueen tutkimuksen ja/tai innovaatiotoiminnan
asiantuntemus. Arviointikriteerit löytyvät hakuilmoituksen liitteestä 2.

Kannusteita ajateltu "vain" hiilien sidonnan ja -varastoinnin osalta. Ei korvaavuusnäkökohtia
huomioiden. Eli pitäisi olla mahdollista rahoittaa myös menetelmäkehitystä metsien
kestävän käytön lisäämiseksi. Ei pelkästään metsien hiilivaraston lisäämistä, vaan myös
fossiilisten hiilipäästöjen vähentämiseksi.
How is the international collaboration treated in the projects?

Hakemukset vertaisarvioidaan kansallisessa paneelissa, joka antaa hakemuksille numeerisen ja
kirjallisen arvion sekä laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Paneeli koostuu väitelleistä
henkilöistä, joilla on laaja ohjelma-alueen tutkimuksen ja/tai innovaatiotoiminnan
asiantuntemus. Arviointikriteerit löytyvät hakuilmoituksen liitteestä 2. Avoin tieteellinen haku
ei poissulje korvaavuusnäkökohdan tutkimusta.
International collaboration is appreciated. Funding is only for Finnish organisations.

Mistä tämän seminaarin materiaali löytyy?

https://mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Miten saa tietoonsa vetäjähalukkaiden nimet/tahot?

9.11. webinaariin ilmoittautuneille lähetettiin vapaaehtoisesti yhteystietonsa webinaarin
aikana jakaneiden tiedot ja kiinnostuksen kohteet.
9.11. webinaariin ilmoittautuneille lähetettiin vapaaehtoisesti yhteystietonsa webinaarin
aikana jakaneiden tiedot ja kiinnostuksen kohteet.
9.11. webinaariin ilmoittautuneille lähetettiin vapaaehtoisesti yhteystietonsa webinaarin
aikana jakaneiden tiedot ja kiinnostuksen kohteet.

Saako nämä yhteystiedot jälkikäteen jostain?
Miten MMM voi auttaa mahdollisten kumppaneiden löytämiseksi, voiko johonkin kerätä
kiinnostuneet yhteistyökumppanit
Tuleeko hakemuksessa olla jo LOI tms IPR- oikeuksista tuloksiin?

On hyvä sopia hankkeen ehdoista (ml. IPR) jo hakemusvaiheessa. Hakemukseen ei tarvitse
liittää sopimusluonnoksia.

Voiko hankkeessa olla alihankintana ulkomainen organisaatio

Kyllä voi, jos muutoin edellytykset täyttyvät.

Voiko hankkeessa olla ulkomainen partneri

Ei rahoitettavana tahona.

Olisiko mahdollista, että HIILESTÄ KIINNI-hanke voisimme selvittää, kehittää ja valmistaa ja Hiilestä kiinni tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on avoin haku. Tutkimus- ja
testata uudenlaista linjastoa?
innovaatiohankkeiden tavoittet ja hakuperusteet on käyty läpi hakujulistuksessa. Tällä haulla ei
rahoiteta infran rakentamista. Kehittämishankkeista tulee oma avoin hakunsa, millä
rahoitetaan mm selvityksiä.
Mikä olikaan se haku, joka on kohdistettu IT-ratkaisuihin ja niiden kehittämiseen
Avoin kehittämishaku tulee pitämään sisällään tietojärjestelmät ja niiden kehittämisen. Haku
ilmastotavoitteisiin liittyen?
tulee avautumaan vuoden 2021 alussa.
Onko maa-ainesten uusiokäyttö eli ylijäämämaiden resurssitehokas hyötykäyttö eri
infrakohteissa teemallisesti sopiva hankeaihe Hiilestä kiinni- rahoitushakuunne?

Hiilestä kiinni tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on avoin hankehaku suomalaisille
organisaatioille. Tutkimus- ja innovaatiohankkeiden tavoittet ja hakuperusteet on käyty läpi
hakujulistuksessa ja myös kehotus aktiiviseen sidosryhmä- ja tutkimusta tekevien
organisaatioiden yhteistyöhön. Tällä haulla ei rahoiteta infran rakentamista.
Kehittämishankkeista tulee oma avoin hakunsa, millä rahoitetaan mm selvityksiä.
Hakutekstissä on selkeästi sanottu, että kaikkien ministeriön rahoittamien organisaatioiden Jos organisaatiolla on toimipaikka Suomessa, ja rahoitus tulee suomalaiselle pankkitilille,
tulee olla suomalaisia organisaatioita. Ovatko kansainväliset organisaatiot, joilla on
organisaatio voi olla rahoitettavana osallistujana hankkeessa. Jos tällaisen organisaation
toimipaikka Suomessa, hakukelpoisia?
henkilö työskentelee muussa kuin suomalaisessa toimipisteessä, hän voi osallistua
hankkeeseen, jos rahoitus tulee Suomen toimipisteeseen.

Voiko päähakija toimia samalla myös työpaketin johtajana?
Onko sellaisella konsortiolla mahdollisuuksia saada rahoitusta, joka ei suoraan edesauta
LULUCF-asetuksen toimeenpanon saavuttamista, eli potentiaalinen vaikutus olisi
ilmakehään valtava, mutta ei näy Suomen kasvihuonekaasuinventaarioissa esim.
substituutioteema

Kyllä voi.
Hiilestä kiinni tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on avoin hankehaku suomalaisille
organisaatioille. Tutkimus- ja innovaatiohankkeiden tavoittet ja hakuperusteet on käyty läpi
hakujulistuksessa.

