Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
avaa haun hallitusohjelman kiertotalouden kärkihankkeeseen
kuuluvaan
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan

Taustaa
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden
talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että
vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen
prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.
Osana hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanketta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus avaa kolmivuotisen kokeiluohjelman valtakunnallisen
rahoituksen haun. Kokeiluohjelmaa toteutetaan vuosina 2016-2018. Kokeiluohjelman
kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa. Kokeiluohjelman rahoitus pohjautuu
Valtioneuvoston asetukseen 382/2016 (Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden
kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin
vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta).

Tavoitteet
Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä investointeja. Tavoitteena on biomassojen
prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden
kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen
tuotteiden kehittäminen biomassoista.
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Tukea voidaan myöntää biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään:
1) tutkimus- ja kehittämistoimintaan
2) innovaatiotoimintaan
3) prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
4) investointeihin.
Tuen saajat:
1) Pk-yritykset
2) tukea prosesseihin tai ravinteiden kierrätyksen organisointiin liittyvään
innovaatiotoimintaan voidaan myöntää myös suurille yrityksille (pl. uusiutuva
energia), jos suuri yritys tekee todellista yhteistyötä pk-yritysten kanssa ja pkyritysten osuus yhteistyöhankkeen todellisista kustannuksista on vähintään 30 %
3) tukea tutkimus- ja kehittämistoimintaan voidaan myöntää pk-yrityksille sekä yksityisja julkisoikeudellisille yhteisöille.

Hakemusten arviointi
Kokeiluohjelman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin on
jatkuva haku. Tukihakemukset, jotka koskevat vuoden 2016 tai 2017 rahoituskiintiöstä
myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain. Vuoden 2017 valintajaksot päättyvät
31.1.2017, 2.5.2017, 31.8.2017 ja 31.10.2017.
Hakemuksista valitaan rahoitukseen parhaiten biomassojen ravinteiden prosessointia,
kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen
logistiikkaa ja palveluratkaisuja tai korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä edistävät
suunnitelmat. Hakemusten arvioinnissa painotetaan lisäksi hakemusten innovatiivisuutta,
kustannustehokkuutta, laatua ja toteutettavuutta, aiemman tutkimus- ja kehitystyön
huomioimista sekä yritysten investointihankkeissa liiketoimintapotentiaalia. Hankkeiden
toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta. Vuoden 2016 rahoituskiintiöstä rahoitettujen
hankkeiden tulee kuitenkin päättyä ja olla maksettuna vuoden 2018 loppuun mennessä.
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Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankehakemuksia arvioidaan seuraavilla kriteereillä:
-

Miten hyvin hanke toteuttaa kokeiluohjelman tavoitteita: biomassojen ravinteiden
prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden
kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja tai korkean jalostusasteen tuotteiden
kehittämistä biomassoista. Valintakriteerin painotusarvo on 30 %.

-

Hankkeen innovatiivisuus. Valintakriteerin painotusarvo on 30 %.

-

Millainen on esityksen kustannustehokkuus, laatu ja toteutettavuus. Valintakriteerin
painotusarvo on 20 %.

-

Missä määrin hanke hyödyntää aikaisempaa tutkimus- ja kehitystyötä.
Valintakriteerin painotusarvo on 20 %.

Yritysten investointihakemuksia arvioidaan seuraavilla kriteereillä:
-

Miten hyvin investointi toteuttaa kokeiluohjelman tavoitteita: biomassojen
ravinteiden prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä,
ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja tai korkean jalostusasteen
tuotteiden kehittämistä biomassoista. Valintakriteerin painotusarvo on 30 %.

-

Hankkeen innovatiivisuus. Valintakriteerin painotusarvo on 30 %.

-

Investoinnin kustannustehokkuus, laatu ja toteutettavuus. Valintakriteerin
painotusarvo on 20 %.

-

Minkälainen on hankkeen liiketoimintapotentiaali. Valintakriteerin painotusarvo on
20 %.

Myönnettävän tuen määrä
Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on muu
julkinen tuki mukaan lukien pääsääntöisesti:
-

enintään 50 % teolliseen tutkimukseen

-

enintään 25 % kokeelliseen kehittämiseen

-

enintään 50 % toteutettavuustutkimukseen.
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Innovaatiotoimintaan myönnettävän tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on muu
julkinen tuki mukaan lukien enintään 50 %.
Prosesseihin tai organisointiin liittyvässä innovaatiotoiminnassa tuen osuus
hyväksyttävistä kustannuksista on muu julkinen tuki mukaan lukien enintään 50 % pkyrityksille ja enintään 15 % suurille yrityksille.
Investoinnissa tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on muu julkinen tuki mukaan
lukien enintään 35 % pk-yrityksille.
Tukiprosenttien korotusmahdollisuuksista ja tuen myöntämisen muista ehdoista on
löydettävissä lisätietoa Valtioneuvoston asetuksesta 382/2016 biomassojen ravinteiden
kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin
myönnettävästä valtionavustuksesta.

Hakemukset
Hakemukset tehdään maa- ja metsätalousministeriön vahvistamilla hakemuslomakkeilla.
Hakemuslomakkeet ovat saatavilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteidenkierratyksen-kokeiluohjelma. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa tulee käyttää
tukihakemuslomaketta, jonka koodi on RK16000. Yritysten investointihankkeissa tulee
käyttää tukihakemuslomaketta, jonka koodi on RK16002.
Hankehakemukset liitteineen toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi ensisijaisesti sähköisenä versiona (allekirjoitettu
pdf.tiedosto).
Hankerahoitusmahdollisuuksista voi lukea lisää Valtioneuvoston asetuksesta biomassojen
ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä
investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta 382/2016
(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160382).
Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki puh: 0295 027 631
Yksikön päällikkö Ritva Rintapukka puh: 0295 027 619
Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila puh: 0295 027 701
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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