
Ansökningsanvisningar för understöd som beviljas för investerings- och 
utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi 
 
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja understöd för investerings- och 
utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi åren 2018–2020. Investerings- och 
utvecklingsunderstödet är avsett för nya framtida lösningar inom cirkulär ekonomi för att 
uppnå målen i färdplanen för internationellt banbrytande verksamhet och en nationell 
cirkulär ekonomi. 
 
Avsikten med stödet är att främja företags och andra aktörers kursändring i riktning mot 
cirkulär ekonomi. 
 
Understödet är avsett för materiella och immateriella investeringar som inbegriper nya 
affärsmodeller för cirkulär ekonomi, nya plattformar och digitala tjänster och 
verksamhetsmodeller samt för produkt- och serviceplanering som stöder produktion eller 
användning, reparation, utförande av service, uppdatering, delning och uthyrning eller för 
annat kommersiellt införande av cirkulär ekonomi. 
 

1. Bestämmelser och definitioner som tillämpas 
 

1.1. På understödet tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001) 
samt reglerna om statligt stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 
1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (de minimis-
stöd) och denna anvisning. I fråga om företag som är verksamma inom området 
för fiskerihushållning tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och 
vattenodlingsområdet. 
I fråga om företag som är verksamma inom jordbruksbranschen tillämpas 
kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av 
mindre betydelse inom jordbrukssektorn. 
 

1.2. Statsbidragsmyndighet är arbets- och näringsministeriet.  
 

1.3. Statsunderstödet är alltid prövningsbaserat och ingen har subjektiv rätt till 
statsunderstöd. 

2. Syfte och mål med statsunderstöd 

 
2.1. Statsunderstöd kan beviljas investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär 

ekonomi för att trygga innovationsförutsättningarna för den cirkulära ekonomin. 
 

2.2. Statsunderstöd kan beviljas  
 

 för införande eller utvidgning av teknik eller servicemodeller i anslutning till 
produktion eller användning av nya lösningar och processer inom cirkulär 
ekonomi eller för pilot- och demonstrationsprojekt i anslutning till 
återvinningsprodukter och material, hantering av sidoströmmar av avfall, 



 

 för ny teknik eller tjänster i anslutning till produktifiering av cirkulär ekonomi 
eller deras miljökonsekvenser och samhällsekonomiska konsekvenser, 

 

 för investeringar som inbegriper nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi, nya 
plattformar eller digitala tjänster och verksamhetsmodeller samt för produkt- 
och serviceplanering som stöder produktion eller användning, reparation, 
utförande av service, uppdatering, delning och uthyrning eller för annat 
kommersiellt införande av cirkulär ekonomi,  

 

 för utredningar och förhandsutredningar som stöder investeringar och för 
utredningar som syftar till att främja investeringsverksamheten hos de olika 
aktörerna inom den cirkulära ekonomin. 
 

2.3. När statsunderstöd riktas till olika åtgärder, sektorer och företag tar man hänsyn 
till de prioriteringar och de operativa mål som fastställts i statsbudgeten för året i 
fråga.  

3. Sökande / förvaltare av statsunderstöd 

3.1. Understöd kan beviljas bolag som är registrerade i Finland och som bedriver 
ekonomisk verksamhet, andra sammanslutningar, föreningar, andelslag, 
stiftelser eller självständiga yrkesutövare.  
 

3.2. Understöd kan också beviljas aktörer som nämns ovan när stödmottagaren 
deltar i ett sådant innovationspartnerskapsprojekt som avses i 38 § i lagen om 
offentlig upphandling och koncession (1397/2016). 
 

3.3. Om fler än en understödsmottagare deltar i genomförandet av projektet, kan 
understödet beviljas och betalas till den understödsmottagare som har förbundit 
sig att ansvara för användningen av statsunderstödet under hela projektet och 
som samordnar projektet. Ett företag som deltar i ett gemensamt projekt ska 
skriftligen bekräfta sitt deltagande för den som ansöker om understöd för 
projektet / förvaltaren av projektet.  

 
3.4. Om understödet beviljas en samordnare, ska denne ingå ett sådant avtal som 

avses i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen med de parter som genomför 
projektet. 

 
3.5. Samma villkor och regler som anges nedan i 4.1 och 4.2 och som gäller för 

företag som deltar i gemensamma projekt gäller även för företag som ansöker 
om understöd för ett gemensamt projekt. Sökanden / förvaltaren av understöd 
ska vara oberoende i förhållande till andra företag som deltar i projektet. 
 

3.6. Den som ansöker om understöd bär det huvudsakliga ansvaret för att ett projekt 
genomförs, och dessutom ska faktureringen för projektet i övrigt ske och 
understödet kanaliseras till deltagande företag genom den sökande.  

 
3.7. Ett företag som deltar i ett gemensamt projekt som en av deltagarna kan vara 

sökande av understöd /ansvarig förvaltare för att genomföra projektet, om 



företaget kan anses ha tillräcklig kompetens och tillräckliga ekonomiska 
förutsättningar för detta med hänsyn till projektets natur. 

 
4. Företag som deltar i projekt 

 
4.1. Understöd kan beviljas bolag som är registrerade i Finland och som bedriver 

ekonomisk verksamhet, andra sammanslutningar, föreningar, andelslag, 
stiftelser eller självständiga yrkesutövare.  
 

4.2. Ett villkor för att statsunderstöd beviljas är att företaget i fråga har fullgjort 
skyldigheter som åläggs företaget i lagar och andra författningar. Understöd kan 
inte beviljas eller betalas ut i redovisningsskedet till ett företag som avförts ur 
förskottsuppbördsregistret på grund av att det försummat att betala skatt eller 
dylikt. Den som får statsunderstöd ska ha betalat sina skatter och lagstadgade 
arbetspensions- och andra socialskyddsavgifter. Den som får statsunderstöd 
ska själv lämna en utredning om dessa till den som förvaltar stödet.  

 
4.3. Minimiantal företag som deltar i gemensamma projekt är två. Ett projekt som 

genomförs av företag inom en och samma koncern kan inte beviljas understöd. 
Utländska företag får inte delta i gemensamma projekt. 

 
4.4. Enligt EU-bestämmelserna kan företag som registrerats på Åland inte beviljas 

statsunderstöd. Ålands landskapsregering har egna stödprogram för stöd till 
företag.  

 
5. Aktiviteter som omfattas av statsunderstöd  

 
Statsunderstöd får användas för kostnader för genomförande av projekt som anges i 
punkt 2.2, såsom 

 pilot- och demonstrationsprojekt, närmare bestämt för införande eller 
utvidgning av teknik eller servicemodeller i anslutning till produktion eller 
användning av nya lösningar och processer med koppling till sekundära 
produkter eller materiel, 

 investeringar för anskaffning av materiella eller immateriella nyttigheter, 

 förhandsutredningar och analyser inom cirkulär ekonomi, andra 
utredningar som hänför sig till investeringar i syfte att utveckla och införa 
en ny metod eller tjänst, dock inte sedvanliga förstudier inför etablering av 
affärsverksamhet eller utvidgning av verksamheten, 
genomförbarhetsstudier, utvecklings-, planerings- och marknadsanalyser 
och tester och andra motsvarande utredningar. 

6.  Understödets storlek och fastställande 

6.1. Det beviljade understödet kan i ett investeringsprojekt utgöra högst 25 procent 
och i andra projekt högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.  

 
6.2. Om tre eller fler företag deltar i projektet kan projektets samordnare enligt punkt 

3.3 få full ersättning för skäliga kostnader för samordningen. De kostnader för 
samordning som ersätts får dock utgöra högst tio procent av de sammanlagda 
godtagbara kostnaderna för det projekt som får stöd. 

 



 
6.3. Statsunderstödet är ett de minimis-stöd. Statsunderstödet är ett de minimis-stöd. 

Företaget kan få högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande 
beskattningsår och de två föregående beskattningsåren. Maximibeloppet 
behandlas på koncernnivå. I summan ska man beakta alla de minimis-stöd som 
beviljats som finansiering från olika myndigheter för tidsperioden i fråga.  

6.4. Det ovan angivna eurobeloppet och de angivna procentandelarna är maximala 
statsunderstödsnivåer från vilka arbets- och näringsministeriet kan avvika nedåt 
på grund av t.ex. anslagssituationen, typ av projekt eller dylikt. 

7. Att ansöka om statsunderstöd 

Ansökan om statsunderstöd framställs skriftligen till ministeriet enligt den 
ansökningsmodell som finns på ministeriets webbplats: www.tem.fi/sv/stod-for-
cirkular-ekonomi. Ansökningstiden börjar 21.1.2019. Statsunderstödet kan 
sökas fortlöpande utan särskild ansökningstid med beaktande av det 
anslagsbelopp som kan fördelas. Ansökan om statsunderstöd samt dess bilagor 
skickas elektroniskt till arbets- och näringsministeriets registratorskontor: 
kirjaamo@tem.fi Om ert material innehåller information som ska hemlighållas, 
kan ni skicka er ansökan som skyddad e-post till registratorskontoret: 
kirjaamo@tem.fi.s. 

7.1. Statsunderstödsansökan framställs skriftligen till ministeriet enligt den 
ansökningsmodell som finns på ministeriets webbplats www.tem.fi. 
Ansökningstiden är 2.3. – 29.3.2018 klockan 16.00. Ansökan lämnas till 
ministeriets registratorskontor: Arbets- och näringsministeriet, 
Registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet. 

7.2. Ansökan om understöd ska göras innan projektet inleds. Understöd för ett 
investeringsprojekt ska sökas innan anläggningstillgångar skaffas eller det 
byggnads-, ändrings- eller förbättringsarbete som ska finansieras med 
understödet inleds. Som inledande av arbete anses att ett slutligt och bindande 
beslut om investering fattas. Övriga projekt anses ha blivit inledda när en 
bindande beställning har gjorts.  
 

7.3. I ansökan ska följande uppgifter om sökanden/förvaltaren anges: namn enligt 
handelsregisterutdrag, postadress, telefonnummer, bankkontots nummer 
(IBAN), företagets FO-nummer, kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter 
inkl. e-postadress, huvudbolaget samt dess syster- och dotterbolag, omsättning, 
företagsform, vilket år företaget grundades, antalet anställda samt företagets 
verksamhetsområde enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL-
2008). Till ansökan ska fogas sökandens/förvaltarens officiella bokslut för den 
senast avslutade räkenskapsperioden inklusive revisionsberättelse, 
verksamhetsberättelse, uppgift om koncernens omsättning och antalet anställda 
vid koncernen, handelsregisterutdrag samt en utredning om att sökanden är 
antecknad i förskottsuppbördsregistret, ett intyg över betalda skatter eller intyg 
över sökandens skatteskuld på adressen: Beställning av skatteskuldsintyg samt 
ett intyg över betalda arbetspensions- och andra socialskyddsavgifter. 

 
7.4. Till ansökan ska fogas en plan över projektet som ska genomföras med 

kostnadsförslag. I planen presenteras syftet och målet med projektet, en 
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uppskattning av projektets effekter på cirkulär ekonomi och av andra betydande 
innovations-, miljö- och sysselsättningsrelaterade effekter. Av planen ska det 
framgå om understödet anses ha en stimulanseffekt med tanke på främjandet 
av cirkulär ekonomi. 

 
7.5. En lönsamhetskalkyl ska bifogas utredningen som gäller investeringsprojektet. 

Om investeringsprojektet inbegriper ny teknik, ska planen innehålla en utredning 
om teknikens nyhetsvärde och riskerna med den, om möjligheterna att utnyttja 
projektet och om de extra kostnader som den nya tekniken medför.  

 
7.6. Om projektet gäller en ny affärsmodell eller tjänst ska planen innehålla en 

utredning om grunderna för och riskerna med modellen samt extra kostnader. 
 

7.7. Såvida flera företag deltar i projektet, måste planen som bifogats ansökan ange 
vilka företag som deltar i projektet samt följande uppgifter om de deltagande 
företagen: namn enligt handelsregisterutdrag, postadress, telefonnummer, 
bankkontots nummer (IBAN), företagets FO-nummer, kontaktpersonens namn 
och kontaktuppgifter inkl. e-postadress, huvudbolaget samt dess syster- och 
dotterbolag, omsättning, företagsform, vilket år företaget grundades, antalet 
anställda samt företagets verksamhetsområde enligt Statistikcentralens 
näringsgrensindelning (TOL-2008). 

 
Varje deltagande företag ansvarar själv för att företaget uppfyller villkoren för 
understödstagare (10 § i statsunderstödslagen, 688/2001, och kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om de minimis-stöd). Sökanden ska dock som 
projektansvarig förvaltare säkerställa bl.a. att anteckningen i 
förskottsuppbördsregistret är i kraft, att det inte finns skatterester och att 
arbetspensions- och socialskyddsavgifterna är betalda etc. på adressen: 
Beställning av skatteskuldsintyg.  
 
Ett företag som deltar i ett gemensamt projekt ska skriftligen bekräfta sitt 
deltagande till den som ansöker om understöd för projektet / förvaltaren av 
projektet. 

8.  Beviljande av statsunderstöd 

8.1. Ministeriet fattar beslut om beviljande av statsunderstöd på basis av företagets 
ansökan och kostnadskalkyl som bifogats ansökan. I sitt beslut fastställer 
ministeriet maximibeloppet av beviljat statsunderstöd och anger med vilken 
maximal andel som staten högst ska bidra till de kostnader som i ansökan 
föreslagits som statsunderstödsberättigande. I beslutet nämns också den tid 
från vilken kostnaderna godkänns som statsunderstödsberättigande. I beslutet 
konstateras också vilka av de kostnader som nämnts i ansökan som inte ska 
omfattas av statsunderstödet.  

9. Övervakning av användningen av statsunderstöd  

9.1. Bestämmelser om användningen av statsunderstöd och övervakningen därav 
finns i kapitel 4 i statsunderstödslagen.  

9.2. De straffrättsliga följderna av missbruk av statsunderstöd fastställs i strafflagen. 

10.  Återbetalning och återkrav av understöd 
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10.1. Kapitel 5 i statsunderstödslagen innehåller bestämmelser om återbetalning och 
återkrav av statsunderstöd. 

11.  Ändringssökande 

11.1. Enligt 34 § i statsunderstödslagen får en part som är missnöjd med ministeriets 
beslut söka rättelse i beslutet inom 30 dagar efter att beslutet delfåtts. Begäran 
om omprövning ska riktas till beviljaren av statsunderstödet. 

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får 
överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

 
 

12.  Ikraftträdande 
 

Villkoren enligt beslutet träder i kraft den 14.2.2018 och gäller tills vidare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


