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Vastauksia RRF-hankehakuun (9.11.-15.12.2021) tulleisiin kysymyksiin



Hankkeessa on tavoitteena tehdä tutkimusta ja pilotointia ulkomaisessa kohteessa. Onko
tähän mahdollista saada tukea ja mikä osuus hakkeesta saa olla ulkomailla tapahtuvaa
toimintaa? Hankkeen tulokset hyödyntävät kotimaista metsien ilmastokestävyyttä, mutta
kehitettävien innovaatioiden päämarkkina on ulkomailla.
Haussa ei pääsääntöisesti rahoiteta ulkomailla tapahtuvaa toimintaa, ellei ole
perusteltavissa, että toiminta tukee Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035
valtioneuvoston asetuksen 5/2021 mukaisesti. Hankkeiden soveltuvuus arvioidaan
tapauskohtaisesti. Huomioitavaa on, että rahoituksen saajan tulee olla suomalainen julkistai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö eli Suomeen rekisteröity organisaatio.



Mikä osuus budjetista voi olla ostopalveluita ja voiko ostopalveluissa olla laitehankintoja?
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan
yleisissä ehdoissa ja ohjeissa määritellään, että hankkeen ydintekemistä ei voi hankkia
ostopalveluna. Alihankinnalla on myös oltava perusteltu syy. Tarkkaa prosenttiosuutta
ostopalveluiden osuudesta ei kuitenkaan ole määritelty, vaan tilanne arvioidaan
tapauskohtaisesti.
Lähtökohtaisesti hankkeen tarvitsemat pitkäikäiset laitteistot on pyrittävä vuokraamaan tai
hoitamaan laitteistojen käyttö muuten ostopalveluna. Mikäli tämä ei ole mahdollista,
esimerkiksi laitteistojen puutteen vuoksi, välineiden ja laitteiden kustannukset voidaan
korvata siltä osin kuin ja siltä ajalta, kun niitä on käytetty hankkeessa. Jos tällaisia välineitä ja
laitteita ei käytetä hankkeen tarpeisiin koko niiden käyttöikää, tukikelpoisiksi katsotaan
ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen kestoa laskettuna yleisesti
hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Tästä on sovittava erikseen ministeriön
kanssa.



Onko pienillä yrityksillä matalampi omavastuuosuus?
Omarahoitusosuudet on määritelty hakuohjeessa. Pienemmille yrityksille ei ole erillistä
omarahoitusosuutta.



Voiko ulkomainen yritys, jolla on toimintaa Suomessa, olla rahoituksen hakijana?
Mukana voi olla kansainvälisiä kumppaneita, mutta rahoituksen saajana tulee olla
suomalainen julkis- tai yksityisoikeudellinen oikeushenkilö eli Suomeen rekisteröity
organisaatio.



Voiko hankkeessa tehdä myös tutkimusta ja tuotoksena olla tutkimusjulkaisuja, vaikka
kyseessä koulutus- ja kehittämishanke?
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Kyseisessä haussa ei tueta tutkimustoimintaa, pl. tuki teolliselle tutkimukselle (ks. hakuohje
sivu 5).



Tuleeko hankkeessa olla käytännön metsätoimijoita partnerina, vai onko mahdollista, että
he ovat yhteistyökumppaneina?
Konsortioiden kokoonpanoa ei ole erikseen määritelty, vaan sopiva kokoonpano on hakijan
määriteltävissä. Yksi hakemusten arviointikriteeri on "Hakijoiden asiantuntemus ja
perehtyneisyys aihepiiriin", jolloin arvioidaan toteuttajajoukon tarkoituksenmukaisuutta ja
asiantuntijuutta.



Jos hankkeen kehittämistyössä on mukana käytännön toimijoita ja hanketta toteutetaan
tiiviisti yhteistyökumppaneiden kanssa, onko suoran koulutuksen (webinaarit,
koulutusmateriaali) osuus oltava hankkeessa suuri? Esim. minimissään 30 % resursseista?
Koulutuksen arvoa hankkeen toteutussuunnitelmassa ei ole erikseen määritelty.



Millä tarkkuudella DNSH-arviointi tulee tehdä?
Ei merkittävää haittaa -periaatteen mukainen arviointi tehdään hakuvaiheessa
itsearviointina ja hakija identifioi itse hankkeelle relevantteja näkökulmia kuutta
tarkasteltavaa ilmasto- ja ympäristötavoitetta vasten.
Valittavaksi esitettäville hankkeille tehdään syvällisempi DNSH-tarkastelu ennen
rahoituspäätösten tekemistä. Hanketoteuttajien on myös varauduttava DNSH-kriteeristöön
perustuvaan raportointiin hankkeen aikana.
DNSH-arviointitapa tarkentuu vielä Euroopan komission kanssa käytävien keskustelujen
pohjalta ja kriteeristön soveltamisesta tiedotetaan erikseen. Lisäksi määritelmä sille, mikä
katsotaan ”merkittäväksi” vaikutukseksi tarkentuu.



Onko olemassa metsätalouden toimenpiteitä, jotka on rajattu haun ulkopuolelle?
Suomen kestävän kasvun ohjelman implementointipäätöksen mukaisesti rahoitusta ei
myönnetä jatkuvan kasvatuksen metsissä (ei avohakkuita) kunnostus- tai uudisojitukseen.
Samoin metsitys on rajattu tuen ulkopuolelle.

