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Sitran tukiohjelma ”Kierrolla kärkeen – kiertotaloudesta Suomen talouden tukijalka”
avainalueen puitteissa myönnettäville tuille
Sitran tukiohjelma ”Kierrolla kärkeen – kiertotaloudesta Suomen talouden tukijalka” avainalueen (jäljempänä ”Kiertotalous –avainalue”) mukaisille tuille perustuu tiettyjen
tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108
artiklan mukaisesti annettuun komission asetukseen (EU) N:o 651/2014 (EUVL L187
26.6.2014, s. 1) (jäljempänä ”yleinen ryhmäpoikkeusasetus”) sellaisena kuin asetus
on muutettuna komission asetuksella (EU) 2017/1084 (annettu 14.6.2017).
Tukiohjelma voi kattaa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen seuraavien artiklojen
mukaisia tukia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1

17 artiklan mukainen pk-yrityksille myönnettävä investointituki
18 artiklan mukainen pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki
19 artiklan mukainen tuki pk-yritysten osallistumiseen messuille
22 artiklan mukainen pk-yritysten käynnistystuki
24 artiklan mukainen esiselvityskustannuksiin myönnettävä tuki
25 artiklan mukainen tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki
26 artiklan mukainen tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä investointituki
27 artiklan mukainen tuki innovaatioklustereille
28 artiklan mukainen pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki
29 artiklan mukainen prosesseihin tai organisointiin liittyvään
innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki
31 artiklan mukainen koulutustuki
41 artiklan mukainen investointituki uusiutuvista energianlähteistä tuotetun
energian käytön edistämiseen
47 artiklan mukainen investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön
49 artiklan mukainen ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki.

Tukiohjelman tavoitteet
Tukiohjelman tavoitteena on edistää hankkeita, jotka tukevat Sitran Kiertotalous avainalueen tavoitteiden toteutumista. Avainalueen tavoitteena on synnyttää ja lisätä
koordinoituja resursseja ja panostuksia kiertotalouden edistämiseen Suomessa.
Avainalueella on luotu toimijoille yhteinen visio ja tiekartta. Sen pohjalta avainalueen
tavoitteena on nyt luoda kannustimia kiertotalouteen siirtymiselle ja poistaa
kiertotalouteen siirtymisen turhia hallinnollisia esteitä. Lisäksi avainalueella luodaan,
siirretään ja kokeillaan uusia kuluttajalähtöisiä kiertotalouden liiketoimintamalleja ja
demonstroidaan kiertotalouden potentiaalia. Tavoitteena on luoda uusia
kiertotalouden liiketoimintamalleja ja konkreettisia kannusteita niille. Painopisteinä
ovat etenkin kestävä ruokajärjestelmä, liikkumisjärjestelmät, metsäperäiset ja tekniset
kierrot ja yhteiset toimenpiteet.
Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä
niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa
tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä.
Kiertotaloudessa perinteisestä lineaarisesta materiaalien käytöstä (Tuotanto 
Kulutus  Kierrätys  Loppusijoittaminen) siirrytään materiaalien kiertoon, jossa
poltettavan tai loppusijoitettavan jätteen määrä minimoidaan. Visiona jätettä ei ole,
vaan käytön jälkeen tuote on aina raaka-ainetta jollekin seuraavalle toiminnolle.
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Kiertotalous on paljon laajempi käsite kuin pelkkä tehostettu kierrätys; siihen sisältyy
muun muassa siirtyminen tuotteista palveluihin, käytettävyyden priorisointi
omistamisen sijaan, uusiutumattomien raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla,
tuotteiden elinkaarten pidentäminen esim. panostamalla laatuun ja korjaamalla sekä
tuotteiden suunnittelun muuttaminen niiden kestävyyden ja uudelleen
hyödynnettävyyden parantamiseksi.
Kiertotalouden avainalue ja tämä tukiohjelma pyrkivät edistämään kaikkien näiden
tavoitteiden toteutumista. Rahoitusta voidaan tukiohjelman puitteissa myöntää kaiken
kokoisille yrityksille. Osa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen tuista on rajoitettu vain
pienille ja keskisuurille yrityksille. Rajoitukset yrityksen koolle on käyty läpi kunkin
tukimuodon yhteydessä tukiohjelman jaksoissa 4. Myös kuhunkin tukeen liittyvät
tarkemmat ehdot, tukikelpoiset kustannukset ja tuki-intensiteetit on käyty läpi
tukiohjelman jaksoissa 4.
2

Tukiohjelman kesto ja koko
Tukiohjelma on voimassa 27.9.2017–31.12.2019.
Sitra myöntää rahoitusta tämän ohjelman mukaiseen toimintaan ohjelman aikana
arviolta enintään 10 miljoonaa euroa. Tukia myönnettäessä huolehditaan siitä, että
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan mukaiset artiklakohtaiset kynnysarvot
eivät ylity.

3

Tukimuodot ja tuensaajia koskevat yleiset ehdot
Tässä ohjelmassa tarkoitetut tuet ovat kaikki tukimuodoltaan avustuksia.
Tukea ei makseta yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan
päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa saman jäsenvaltion
myöntämä tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille
soveltumattomaksi.
Tukea ei myönnetä vaikeuksissa oleville yrityksille niin kuin ne on määritelty yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
22 artiklan mukaisia käynnistystukia voidaan kuitenkin myöntää myös vaikeuksissa
oleville yrityksille yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan c alakohdan
mukaisesti (sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2017/1084),
jos kyseisissä tukiohjelmissa ei kohdella vaikeuksissa olevia yrityksiä muita yrityksiä
suotuisammin.

4

Tukia koskevat erityisehdot

4.1

17 artiklan mukainen pk-yrityksille myönnettävä investointituki

4.1.1 Tuensaajat
Pk-yrityksille myönnettävä investointituki on tarkoitettu pienille ja keskisuurille
yrityksille, jotka harjoittavat toimintaa Euroopan unionin alueella tai sen ulkopuolella.
Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka
harjoittavat taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä. Yksityinen
elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella
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yrityksellä tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä
yritystä.
4.1.2 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat seuraavista kustannuksista toiset tai molemmat:
1) aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtyjen investointien kustannukset;
2) investointihankkeella suoraan luotujen työpaikkojen arvioidut
palkkakustannukset laskettuina kahden vuoden ajalta.
Jotta investoinnit voitaisiin katsoa tässä kohdassa tarkoitetuiksi tukikelpoisiksi
kustannuksiksi, niiden on koostuttava seuraavista:
1) investointi sellaiseen aineelliseen ja/tai aineettomaan omaisuuteen, joka liittyy
uuden toimipaikan perustamiseen, olemassa olevan toimipaikan
laajentamiseen, toimipaikan tuotannon monipuolistamiseen uusiin lisätuotteisiin tai olemassa olevan toimipaikan tuotantoprosessin perusteelliseen
muuttamiseen; tai
2) toimipaikalle kuuluvien omaisuuserien ostaminen, jos seuraavat edellytykset
täyttyvät:
a. toimipaikka on suljettu tai olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu;
b. omaisuuserät on ostettu kolmansilta osapuolilta, jotka ovat ostajasta
riippumattomia;
c. kauppa toteutetaan markkinaehdoin.
Jos pieni yritys siirtyy alkuperäisen omistajan perheenjäsenelle tai entiselle
työntekijälle, luovutaan edellytyksestä, jonka mukaan omaisuuserät on ostettava
kolmansilta osapuolilta, jotka ovat ostajasta riippumattomia. Pelkkää yrityksen
osakkeiden hankkimista ei katsota investoinniksi.
Aineettoman omaisuuden on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:
1) sitä on käytettävä ainoastaan tukea saavassa toimipaikassa;
2) se on katsottava poistokelpoiseksi omaisuudeksi;
3) se on ostettava markkinaehdoin kolmansilta osapuolilta, jotka ovat ostajasta
riippumattomia;
4) se on sisällytettävä yrityksen varoihin vähintään kolmen vuoden ajaksi.
Investointihankkeella suoraan luotujen työpaikkojen on täytettävä seuraavat
edellytykset:
1) työpaikat on luotava kolmen vuoden kuluessa investoinnin loppuun
saattamisesta;
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2) kyseisen toimipaikan työntekijöiden nettomäärän on lisäännyttävä 12 edellisen
kuukauden keskiarvoon verrattuna;
3) työpaikat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan siitä ajankohdasta,
kun ne täytettiin ensimmäisen kerran.
4.1.3 Tuki-intensiteetit
Tuki-intensiteetti voi olla enintään:
1) 20 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse pienistä yrityksistä;
2) 10 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse keskisuurista
yrityksistä.
4.1.4 Tuen enimmäismäärä
Pk-yrityksille myönnettävä investointituki ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaan ylittää seuraavaa kynnysarvoa: 7,5 miljoonaa euroa yritystä ja
investointihanketta kohden.
4.2

18 artiklan mukainen pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki

4.2.1 Tuensaajat
Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki on tarkoitettu pienille ja
keskisuurille yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta
kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista
henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä
ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä
määriteltyä yritystä.
4.2.2 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ulkopuolisten konsulttien tarjoamista
konsulttipalveluista aiheutuvat kustannukset.
Kyseiset palvelut eivät saa olla jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa eivätkä liittyä
yrityksen tavanomaisiin toiminta kustannuksiin, kuten rutiininomaisiin
veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin lainopillisiin palveluihin tai mainontaan liittyviin
kustannuksiin.
4.2.3 Tuki-intensiteetit
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
4.2.4 Tuen enimmäismäärä
Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan mukaan ylittää seuraavaa kynnysarvoa: 2 miljoonaa euroa
yritystä ja hanketta kohden.
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19 artiklan mukainen tuki pk-yritysten osallistumiseen messuille

4.3.1 Tuensaajat
Tuki pk-yritysten osallistumiseen messuille on tarkoitettu pienille ja keskisuurille
yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia
yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja
keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä
määriteltyä yritystä.
4.3.2 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat messu- tai näyttelyosaston vuokraamisesta, pystyttämisestä ja hoitamisesta, kun yritys osallistuu tietyille
messuille tai tiettyyn näyttelyyn.
4.3.3 Tuki-intensiteetit
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
4.3.4 Tuen enimmäismäärä
Pk-yritysten messuille osallistumiseen myönnettävä tuki ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan mukaan ylittää seuraavaa kynnysarvoa:
2 miljoonaa euroa vuodessa yritystä kohden.
4.4

22 artiklan mukainen pk-yritysten käynnistystuki

4.4.1 Tuensaajat
Pk-yritysten käynnistystuki on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. Yrityksellä
tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä
tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä yritystä.
Tukikelpoisia yrityksiä ovat sellaiset julkisesti noteeraamattomat pienet yritykset
enintään viiden vuoden ajan niiden kirjautumisesta yhtiörekisteriin, jotka täyttävät
seuraavat edellytykset:
a)
b)
c)

yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa;
yritys ei ole vielä jakanut voittoa;
yritys ei ole syntynyt sulautuman tuloksena.

Sellaisten tukikelpoisten yritysten osalta, joita ei tarvitse kirjata yhtiörekisteriin, viiden
vuoden tukikelpoisuusjakson voidaan katsoa alkavan ajankohdasta, jolloin yritys joko
aloittaa taloudellisen toiminnan tai on velvollinen maksamaan veroa taloudellisesta
toiminnastaan.
Poiketen siitä, mitä edellä alakohdassa c todetaan, tämän artiklan nojalla
tukikelpoisten yritysten sulautumisen kautta muodostettujen yritysten katsotaan myös
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olevan tukikelpoisia enintään viiden vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin vanhin
sulautumaan osallistuva yritys on kirjattu yhtiörekisteriin.
Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 22 artiklan mukaisia käynnistystukia voidaan
myöntää myös vaikeuksissa oleville yrityksille yleisen ryhmä-poikkeusasetuksen
1 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti (sellaisena kuin se on muutettuna
komission asetuksella (EU) 2017/1084), jos kyseisissä tukiohjelmissa ei kohdella
vaikeuksissa olevia yrityksiä muita yrityksiä suotuisammin.
4.4.2 Tukimuoto, tuki-intensiteetit ja tuen muut ehdot
Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 22 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan
käynnistystukea voidaan myöntää avustuksena, mukaan lukien oman pääoman
ehtoiset tai luonteiset sijoitukset, koronalennukset ja takausmaksun alennukset,
joiden bruttoavustusekvivalentti on enintään 0,4 miljoonaa euroa tai 0,6 miljoonaa
euroa perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan edellytykset täyttäville
tukialueille sijoittautuneiden yritysten tapauksessa tai 0,8 miljoonaa euroa perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan edellytykset täyttäville tukialueille
sijoittautuneiden yritysten tapauksessa.
Pienten innovatiivisten yritysten tapauksessa edellä asetetut määrät voidaan
kaksinkertaistaa.
4.5

24 artiklan mukainen esiselvityskustannuksiin myönnettävä tuki

4.5.1 Tuensaajat
Tuki esiselvityskustannuksiin on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille. Yrityksellä
tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä
tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä yritystä.
4.5.2 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka liittyvät alustavaan arviointiin tai
rahoituksen välittäjien rahastonhoitajien tai sijoittajien toteuttamaan muodolliseen due
diligence -prosessiin kohdeyritysten määrittämiseksi yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
22 artiklan mukaisesti.
4.5.3 Tuki-intensiteetti
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
4.6

25 artiklan mukainen tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki

4.6.1 Tuensaajat
Tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki on tarkoitettu kaiken kokoisille
yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia
yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja
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keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä
määriteltyä yritystä.
Tukea ei myönnetä vaikeuksissa oleville yrityksille niin kuin ne on määritelty yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa.
Tukea ei makseta yritykselle, jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan
päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu
sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi.
4.6.2 Tuettu toiminta
Tutkimus- ja kehityshankkeen tuetun osan on kuuluttava kokonaan vähintään yhteen
seuraavista luokista:
1)
2)
3)
4)

perustutkimus;
teollinen tutkimus;
kokeellinen kehittäminen;
toteutettavuustutkimukset.

4.6.3 Tukikelpoiset kustannukset
Tutkimus- ja kehityshankkeiden tukikelpoiset kustannukset eritellään seuraavien
tutkimus- ja kehitystyön luokkien mukaisesti:
a) henkilöstökustannukset: tutkijat, teknikot ja muu tutkimustoimintaa avustava
henkilöstö siltä osin kuin henkilöstö toimii hankkeen parissa;
b) välineiden ja laitteiden kustannukset 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;
c) rakennusten ja maa-alueiden kustannukset siltä osin kuin ja siltä ajalta kun
niitä on käytetty hankkeessa. Rakennusten osalta tukikelpoisiksi katsotaan
ainoastaan poistokustannukset, jotka vastaavat hankkeen kestoa laskettuna
yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Maa-alueiden osalta
tukikelpoisiksi katsotaan liiketaloudellisin ehdoin toteutetun luovutuksen
kustannukset tai toteutuneet pääomakustannukset;
d) ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai käyttöluvalla hankitun
sopimukseen perustuvan tutkimuksen, tietämyksen ja patenttien kustannukset
sekä konsultoinnin ja vastaavien palveluiden kustannukset, kun niitä on
käytetty yksinomaan hanketta varten;
e) muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan
hankkeesta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden
kustannukset.
Toteutettavuustutkimusten tukikelpoisia kustannuksia ovat tutkimuksesta aiheutuvat
kustannukset.
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4.6.4 Tuki-intensiteetit
Tuensaajakohtainen tuki-intensiteetti voi olla enintään:
a) 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse
perustutkimuksesta;
b) 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse teollisesta
tutkimuksesta;
c) 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse kokeellisesta
kehittämisestä;
d) 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, kun on kyse
toteutettavuustutkimuksista.
Teollisen tutkimuksen ja kokeellisen kehittämisen tuki-intensiteettiä voidaan korottaa
seuraavasti siten, että tuki-intensiteetti on enintään 80 prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista:
a) 10 prosenttiyksikköä keskisuurten yritysten tapauksessa ja 20
prosenttiyksikköä pienten yritysten tapauksessa;
b) 15 prosenttiyksikköä, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
i.

hankkeeseen liittyy todellista yhteistyötä
- sellaisten yritysten välillä, joista vähintään yksi on pk-yritys, tai se
toteutetaan vähintään kahdessa jäsenvaltiossa, tai jäsenvaltiossa ja
ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa, eikä mikään
yksittäinen yritys vastaa enemmästä kuin 70 prosentista tukikelpoisia
kustannuksia, tai
- yrityksen ja yhden tai useamman tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation välillä siten, että jälkimmäiset kantavat vähintään
10 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ja niillä on oikeus
julkaista omat tutkimustuloksensa;

ii.

hankkeen tuloksia levitetään laajasti konferensseissa, julkaisuissa,
avoimissa tietoarkistoissa tai vapaan tai avoimen lähdekoodin
ohjelmiston kautta.

Toteutettavuustutkimusten tapauksessa tuki-intensiteettiä voidaan korottaa
10 prosenttiyksikköä keskisuurten yritysten ja 20 prosenttiyksikköä pienten yritysten
osalta.
4.6.5

Tuen enimmäismäärä
Tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä tuki ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
4 artiklan mukaan ylittää seuraavia kynnysarvoja:
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1)

jos hanke on ensi sijassa perustutkimusta: 40 miljoonaa euroa yritystä ja
hanketta kohden; näin on silloin, kun yli puolet hankkeen tukikelpoisista
kustannuksista aiheutuu toiminnoista, jotka kuuluvat perustutkimuksen
luokkaan;

2)

jos hanke on ensi sijassa teollista tutkimusta: 20 miljoonaa euroa yritystä ja
hanketta kohden; näin on silloin, kun yli puolet hankkeen tukikelpoisista
kustannuksista aiheutuu toiminnoista, jotka kuuluvat teollisen tutkimuksen
luokkaan tai teollisen tutkimuksen ja perustutkimuksen luokkiin yhdessä;

3)

jos hanke on ensi sijassa kokeellista kehittämistä: 15 miljoonaa euroa yritystä
ja hanketta kohden; näin on silloin, kun yli puolet hankkeen tukikelpoisista
kustannuksista aiheutuu toiminnoista, jotka kuuluvat kokeellisen kehittämisen
luokkaan;

4)

jos kyse on Eureka-hankkeesta tai perussopimuksen 185 tai 187 artiklan
nojalla perustetun yhteisyrityksen toteuttamasta hankkeesta, i–iii alakohtien
määrät kaksinkertaistetaan;

5)

jos tuki tutkimus- ja kehityshankkeille myönnetään takaisinmaksettavina
ennakkoina, jotka niiden bruttoavustusekvivalentin laskemiseen käytettävien
hyväksyttyjen menetelmien puuttuessa ilmaistaan prosentteina tukikelpoisista
kustannuksista, ja toimenpide edellyttää, että hankkeen onnistuessa, joka on
määritelty kohtuullisen ja varovaisen hypoteesin perusteella, ennakko
maksetaan takaisin korkoineen, jotka vastaavat vähintään myöntämisajankohtana sovellettavaa diskonttokorkoa, i–iv alakohdassa tarkoitettuja määriä
korotetaan 50 prosenttia

6)

tutkimusta edeltäviin toteutettavuustutkimuksiin myönnettävä tuki:
7,5 miljoonaa euroa tutkimusta kohden.

26 artiklan mukainen tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä investointituki

4.7.1 Tuensaajat
Taloudellista toimintaa harjoittavien tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja
kehittämiseen myönnettävä tuki on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille. Yrityksellä
tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä
tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä yritystä.
4.7.2 Tuettava toiminta ja muut ehdot
Jos tutkimusinfrastruktuurilla on sekä taloudellista että muuta kuin taloudellista
toimintaa, kunkin toiminnan lajin rahoitus, kustannukset ja tulot on kirjattava erikseen
johdonmukaisesti sovellettujen ja objektiivisesti perusteltavissa olevien kustannuslaskennan periaatteiden mukaan.
Infrastruktuurin toiminnasta tai käytöstä perittävän hinnan on vastattava markkinahintaa.
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Infrastruktuuriin on tarjottava pääsy useille käyttäjille läpinäkyvin ja syrjimättömin
perustein. Yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään 10 prosenttia infrastruktuurin
investointikustannuksista, voidaan myöntää etuoikeus infrastruktuurin käyttöön
suotuisammin ehdoin. Liiallisten korvausten välttämiseksi tällaisen etuoikeutetun
käyttöoikeuden on oltava oikeassa suhteessa yrityksen maksamaan osuuteen
investointikustannuksista ja ehdot on julkistettava.
Jos tutkimusinfrastruktuuri saa julkista rahoitusta sekä taloudelliseen että muuhun
kuin taloudelliseen toimintaan, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön valvonta- ja
takaisinperintämenetelmä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavaa tukiintensiteettiä ei ylitetä seurauksena taloudellisten toimintojen lisääntymisestä
verrattuna tuen myöntämisajankohtana odotettuun tilanteeseen.
4.7.3 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin
investointeihin liittyvät kustannukset.
4.7.4 Tuki-intensiteetti
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
4.7.5 Tuen enimmäismäärä
Tutkimusinfrastruktuureille myönnettävä investointituki ei saa yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan mukaan ylittää seuraavaa kynnysarvoa:
20 miljoonaa euroa infrastruktuuria kohden.
4.8

27 artiklan mukainen tuki innovaatioklustereille

4.8.1 Tuensaajat
Tuki innovaatioklustereille on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille. Yrityksellä
tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat
taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä
tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä yritystä.
Tuki innovaatioklustereille voidaan myöntää vain sille oikeushenkilölle, joka harjoittaa
klusterin toimintaa (klusteriorganisaatio).
4.8.2 Tuettava toiminta ja muut ehdot
Oikeus käyttää klusterin tiloja, infrastruktuuria ja toimintoja on oltava avoinna useille
käyttäjille ja se on tarjottava läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein. Yrityksille, jotka
ovat rahoittaneet vähintään 10 prosenttia innovaatioklusterin investointikustannuksista, voidaan myöntää etuoikeutettu käyttöoikeus suotuisammin ehdoin.
Liiallisten korvausten välttämiseksi tällaisen etuoikeutetun käyttöoikeuden on oltava
oikeassa suhteessa yrityksen maksamaan osuuteen investointikustannuksista ja
ehdot on julkistettava.
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Infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin osallistumisesta perittävien maksujen
on vastattava markkinahintaa tai kustannuksia.
Investointitukea voidaan myöntää innovaatioklusterien rakentamiseen tai
parantamiseen. Tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan
omaisuuteen tehtäviin investointeihin liittyvät kustannukset.
Innovaatioklustereiden toiminnan harjoittamiseen voidaan myöntää toimintatukea.
Sitä saa myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi.
4.8.3 Tukikelpoiset kustannukset
Innovaatioklustereille myönnettävän toimintatuen tukikelpoisia kustannuksia ovat
seuraaviin toimintoihin liittyvät henkilöstö- ja hallintokustannukset (yleiskustannukset
mukaan lukien):
1) klusterin toiminnan edistäminen yhteistoiminnan helpottamiseksi,
tietojenvaihto ja erikoistuneiden tai räätälöityjen yritystukipalvelujen
tarjoaminen tai kanavointi;
2) klusterin markkinointi uusien yritysten tai organisaatioiden osallistumisen
lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi;
3) klusterin infrastruktuurin hallinnointi; koulutusohjelmien, työpajojen ja
konferenssien järjestäminen, jotta voidaan tukea tietämyksen jakamista ja
verkottumista ja monikansallista yhteistyötä.
4.8.4 Tuki-intensiteetit
Innovaatioklustereille myönnettävän investointituen tuki-intensiteetti saa olla enintään
50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa
15 prosenttiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset
edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien innovaatioklustereiden tapauksessa ja
5 prosenttiyksikköä perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset
edellytykset täyttävillä tukialueilla sijaitsevien innovaatioklustereiden tapauksessa.
Toimintatuen tuki-intensiteetti voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista
kokonaiskustannuksista sen ajan jakson aikana, jona tukea myönnetään.
4.8.5 Tuen enimmäismäärä
Tuki innovaatioklustereille ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan mukaan
ylittää seuraavaa kynnysarvoa: 7,5 miljoonaa euroa klusteria kohden.
4.9

28 artiklan mukainen pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki

4.9.1 Tuensaajat
Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki on tarkoitettu pienille ja keskisuurille
yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia
yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja
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keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä
määriteltyä yritystä.
4.9.2 Tukikelpoiset kustannukset
Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:
a) patenttien ja muiden aineettomien omaisuuserien hankkimiseen,
voimaansaattamiseen ja puolustamiseen liittyvät kustannukset;
b) tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation tai suuren yrityksen korkeasti
koulutetun henkilöstön tilapäiseen siirtoon liittyvät kustannukset, kun
henkilöstö palkataan uuteen tutkimus-, kehitys- ja innovointitehtävään
tuensaajan palvelukseen eikä se korvaa muuta henkilöstöä;
c) innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin
palveluihin liittyvät kustannukset.
4.9.3 Tuki-intensiteetit
Tuki-intensiteetti voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin
myönnettävän tuen erityistapauksessa tuki-intensiteetti voidaan korottaa
100 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista edellyttäen, että innovaatiotoiminnan
neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin myönnettävän tuen
kokonaismäärä ei ole yli 200 000 euroa yritystä kohden minkään kolmen vuoden
ajanjakson aikana.
4.9.4 Tuen enimmäismäärä
Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
4 artiklan mukaan ylittää seuraavaa kynnysarvoa: 5 miljoonaa euroa yritystä ja
hanketta kohden.
4.10

29 artiklan mukainen prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
myönnettävä tuki

4.10.1 Tuensaajat
Tuki prosesseihin ja organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan on tarkoitettu kaiken
kokoisille yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta riippumatta
kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista
henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä
ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä
määriteltyä yritystä.
4.10.2 Tuettava toiminta ja muut ehdot
Suurille yrityksille myönnettävä tuki on sallittua ja soveltuu sisämarkkinoille
ainoastaan, jos ne tekevät tuetun toiminnan piirissä todellista yhteistyötä pk-yritysten
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kanssa ja jos yhteistyöhön osallistuvien pk-yritysten osuus tukikelpoisista kokonaiskustannuksista on vähintään 30 prosenttia.
4.10.3 Tukikelpoiset kustannukset
Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:
1) henkilöstökustannukset;
2) välineistä, laitteista, rakennuksista ja maa-alueista aiheutuvat kustannukset
siltä osin kuin ja siltä ajalta kun niitä on käytetty hankkeessa;
3) kustannukset, joita aiheutuu ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetusta
tai lisensoidusta sopimustutkimuksesta, tietämyksestä ja patenteista;
4) muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset, mukaan lukien suoraan
hankkeesta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden
kustannukset.
4.10.4 Tuki-intensiteetti
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 15 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista
suurten yritysten tapauksessa ja 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista pkyritysten tapauksessa.
4.10.5 Tuen enimmäismäärä
Prosesseihin ja organisointiin myönnettävään innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki
ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan mukaan ylittää seuraavaa kynnysarvoa: 7,5 miljoonaa euroa yritystä ja hanketta kohden.
4.11

31 artiklan mukainen koulutustuki

4.11.1 Tuensaajat
Koulutustuki on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan
oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista
toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja
katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä yritystä.
4.11.2 Tuettava toiminta ja muut ehdot
Tukea ei saa myöntää koulutukselle, jota yritykset järjestävät noudattaakseen
velvoittavia kansallisia koulutusnormeja.
4.11.3 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat:
1) kouluttajista aiheutuvat henkilöstökustannukset, ainoastaan niiden tuntien
osalta, joiden aikana kouluttajat osallistuvat koulutukseen;
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2) kouluttajien ja koulutettavien toimintakustannukset, jotka liittyvät suoraan
koulutushankkeeseen, kuten matkakulut, majoituskulut, hankkeeseen suoraan
liittyvät materiaali- ja tarvikekulut, poistot työkaluista ja laitteista siinä
laajuudessa kuin niitä käytetään yksinomaan koulutushankkeessa;
3) koulutushankkeeseen liittyvien neuvontapalveluiden kustannukset;
4) koulutettavista aiheutuvat henkilöstökustannukset ja yleiset välilliset
kustannukset (hallintokustannukset, vuokra, yleiskustannukset) niiden tuntien
osalta, joiden aikana koulutettavat osallistuvat koulutukseen.
4.11.4 Tuki-intensiteetit
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa seuraavasti siten, että se on enintään
70 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista:
a) 10 prosenttiyksikköä, jos koulutus on suunnattu alentuneesti työkykyisille tai
epäedullisessa asemassa oleville työntekijöille;
b) 10 prosenttiyksikköä, jos tuki myönnetään keskisuurille yrityksille, ja
20 prosenttiyksikköä, jos tuki myönnetään pienille yrityksille.
4.11.5 Tuen enimmäismäärä
Koulutustuki ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan mukaan ylittää
seuraavaa kynnysarvoa: 2 miljoonaa euroa koulutushanketta kohden.
4.12

41 artiklan mukainen investointituki uusiutuvista energianlähteistä tuotetun energian
käytön edistämiseen

4.12.1 Tuensaajat
Investointituki uusiutuvista energianlähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen
on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta
muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ei
kuitenkaan luonnollista henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan
luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä yritystä.
4.12.2 Tuettava toiminta ja muut ehdot
Biopolttoaineiden tuotantoon myönnettävä investointituki on sallittu ja vapautetaan
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan ilmoitusvaatimuksesta vain siltä osin kuin
tuettuja investointeja käytetään sellaisten kestävien biopolttoaineiden tuotantoon, joita
ei ole tuotettu ravintokasveista. Kuitenkin investointituki ravintokasveista biopolttoainetta tuottavien laitosten muuntamiseksi kehittyneiksi biopolttoaineiden tuotantolaitoksiksi on sallittua tämän artiklan nojalla edellyttäen, että ravintokasveihin
perustuva tuotanto supistuisi uutta kapasiteettia vastaavalla määrällä.
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Tukea ei saa myöntää biopolttoaineille, joihin sovelletaan toimitus- tai sekoitusvelvoitetta.
Tukea ei saa myöntää vesivoimaloille, jotka eivät ole Euroopan parlamentin direktiivin
2000/60/EY mukaisia.
Investointitukea saa myöntää ainoastaan uusille laitoksille. Tukea ei saa myöntää tai
maksaa sen jälkeen, kun laitos on aloittanut toimintansa, ja tuki ei saa riippua
tuotantomäärästä.
4.12.3 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset investointikustannukset, joita uusiutuviin
energialähteisiin perustuvan energiantuotannon edistäminen edellyttää. Ne
määritetään seuraavasti:
a) jos kustannukset, joita aiheutuu investoinnista energiantuotantoon uusiutuvista
energialähteistä, voidaan erottaa kokonaisinvestointikustannuksista erillisenä
investointina, esimerkiksi helposti tunnistettavissa olevana lisäosana jo
olemassa olevaan laitokseen, nämä uusiutuvaan energiaan liittyvät
kustannukset ovat tukikelpoisia kustannuksia;
b) kun kustannukset, joita aiheutuu investoinnista energiantuotantoon
uusiutuvista energialähteistä, voidaan yksilöidä vertaamalla samankaltaiseen,
vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi realistisesti tehty
ilman tukea, näiden investointien kustannusten välinen ero ilmaisee
uusiutuvaan energiaan liittyvät kustannukset, jotka muodostavat tukikelpoiset
kustannukset;
c) kun on kyse tietyistä pienistä laitoksista, joiden tapauksessa vähemmän
ympäristöystävällistä investointia ei voida määrittää, koska pieniä laitoksia ei
ole olemassa, korkeamman ympäristönsuojelun tason saavuttamisen
edellyttämät kokonaisinvestointikustannukset muodostavat tukikelpoiset
kustannukset.
Tukikelpoisia eivät ole kustannukset, jotka eivät liity suoraan korkeamman
ympäristönsuojelun tason saavuttamiseen.
4.12.4 Tuki-intensiteetit
Tuki-intensiteetti voi olla enintään:
1) 45 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos tukikelpoiset kustannukset on
laskettu 6 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti;
2) 30 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos tukikelpoiset kustannukset on
laskettu 6 kohdan c alakohdan mukaisesti.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksikköä, kun on kyse pienille
yrityksille myönnettävästä tuesta, ja 10 prosenttiyksikköä, kun on kyse keskisuurille
yrityksille myönnettävästä tuesta.
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Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset täyttävillä tukialueilla
sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosenttiyksikköä perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset edellytykset täyttävillä tukialueilla
sijaitsevien investointien tapauksessa.
Jos tuki myönnetään tarjouskilpailumenettelyssä selkein, läpinäkyvin ja syrjimättömin
perustein, tuki-intensiteetti voi kattaa 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Tällaisen tarjouskilpailumenettelyn on oltava syrjimätön ja kaikkien kiinnostuneiden
yritysten on voitava osallistua siihen. Tarjouskilpailuun liittyvän talousarvion on oltava
siinä mielessä tiukasti rajoitettu, että kaikki osallistujat eivät voi saada tukea, ja tuki on
myönnettävä tarjouksentekijän tekemän alkuperäisen tarjouksen perusteella
ottamatta huomioon jatkoneuvotteluja.
4.12.5 Tuen enimmäismäärä
Investointituki uusiutuvista energianlähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen
ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklan mukaan ylittää seuraavaa
kynnysarvoa: 15 miljoonaa euroa yritystä ja investointihanketta kohden.
4.13

47 artiklan mukainen investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön

4.13.1 Tuensaajat
Jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön myönnettävä investointituki on tarkoitettu
kaiken kokoisille yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan oikeudellisesta muodosta
riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa, ei kuitenkaan
luonnollista henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja katsotaan luonnolliseksi
henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä yritystä.
4.13.2 Tuettava toiminta ja muut ehdot
Investointituki on myönnettävä muiden yritysten tuottaman jätteen kierrätykseen ja
uudelleenkäyttöön.
Muussa tapauksessa kierrätetyt tai uudelleenkäytetyt materiaalit hävitettäisiin tai niitä
hyödynnettäisiin vähemmän ympäristöystävällisellä tavalla. Tämän artiklan nojalla ei
myönnetä ryhmäpoikkeusta muille jätteen hyödyntämistoimille kuin kierrätykselle
myönnettävälle tuelle.
Tuella ei saa vapauttaa välillisesti pilaantumisen aiheuttajia kustannuksista, joista
niiden olisi unionin lainsäädännön mukaan vastattava, eikä kustannuksista, jotka olisi
katsottava tavanomaisiksi liiketoimintakustannuksiksi.
Investointi ei saa pelkästään lisätä kierrätettävien materiaalien kysyntää lisäämättä
materiaalien keruuta.
Investoinnin on mahdollistettava alan viimeisimmän teknisen kehitystason ylittäminen.
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Tämän artiklan nojalla ei vapauteta perustamissopimuksen mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta sellaisiin investointeihin myönnettävää tukea, jotka liittyvät tuensaajan
oman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.
4.13.3 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset investointikustannukset, joita aiheutuu
sellaisen investoinnin toteuttamisesta, joka johtaa parempiin tai tehokkaampiin
kierrätys- tai uudelleenkäyttötoimiin verrattuna kapasiteetiltaan vastaavaan
perinteiseen uudelleenkäyttö- ja kierrätysprosessiin, joka luotaisiin ilman tukea.
4.13.4 Tuki-intensiteetit
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 35 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tukiintensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksikköä, kun on kyse pienille yrityksille
myönnettävästä tuesta, ja 10 prosenttiyksikköä, kun on kyse keskisuurille yrityksille
myönnettävästä tuesta.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 15 prosenttiyksikköä perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaiset edellytykset täyttävillä tukialueilla
sijaitsevien investointien tapauksessa ja 5 prosenttiyksikköä perussopimuksen
107 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaiset edellytykset täyttävillä tukialueilla
sijaitsevien investointien tapauksessa.
4.13.5 Tuen enimmäismäärä
Investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön ei saa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan ylittää seuraavaa kynnysarvoa: 15 miljoonaa euroa
yritystä ja investointihanketta kohden.
4.14

49 artiklan mukainen ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki

4.14.1 Tuensaajat
Tuki tutkimuksiin, mukaan lukien energiakatselmukset, jotka liittyvät suoraan yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 7 jaksossa tarkoitettuihin ympäristönsuojeluun liittyviin
investointeihin, on tarkoitettu kaiken kokoisille yrityksille. Yrityksellä tarkoitetaan
oikeudellisesta muodosta riippumatta kaikkia yksiköitä, jotka harjoittavat taloudellista
toimintaa, ei kuitenkaan luonnollista henkilöä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja
katsotaan luonnolliseksi henkilöksi. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen I liitteessä määriteltyä yritystä.
4.14.2 Tuettava toiminta ja muut ehdot
Suurille yrityksille ei saa myöntää tukea direktiivin 2012/27/EU 8 artiklan 4 kohdan
mukaisesti toteutettaviin energiakatselmuksiin, jollei kyse ole energiakatselmuksesta,
joka tehdään kyseisen direktiivin nojalla pakollisen energiakatselmuksen lisäksi.
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4.14.3 Tukikelpoiset kustannukset
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat tutkimuksista
(mukaan lukien energiakatselmukset), jotka liittyvät yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
7 jaksossa tarkoitettuihin ympäristönsuojeluun liittyviin investointeihin.
4.14.4 Tuki-intensiteetit
Tuki-intensiteetti saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Tuki-intensiteettiä voidaan korottaa 20 prosenttiyksikköä, kun on kyse pienten
yritysten lukuun toteutettavista tutkimuksista, ja 10 prosenttiyksikköä, kun on kyse
keskisuurten yritysten lukuun toteutettavista tutkimuksista.
5

Tuen kannustavuus
Tukien myöntämisen edellytyksenä on, että tuella on kannustava vaikutus yrityksen
toimintaan. Tämän vuoksi rahoitusta voidaan myöntää vain toimintaan, joka
toteutetaan sen jälkeen, kun tukihakemus on jätetty Sitralle. Tukihakemuksen on
sisällettävä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot.
Edellä todetusta poiketen pk-yrityksille rahoituksensaantiin myönnettävällä tuella ei
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaan
(sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2017/1084) edellytetä
olevan kannustavaa vaikutusta, jos yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 22 artiklassa
asetetut edellytykset täyttyvät.

6

Tuen kasautuminen
Jos rahoituksen saajan tämän ohjelman alla tuettavaan toimintaan on myönnetty
muuta valtiontukea, muun tuen ja tässä tukiohjelmassa myönnetyn avustuksen
yhteenlaskettu tuki-intensiteetti samojen tukikelpoisten kustannusten osalta ei saa
ylittää tukiohjelman kohdassa 4 määriteltyjä tuki-intensiteetin enimmäismääriä yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 8 artiklan säännösten mukaisesti.

7

Tuen käyttö ja takaisinperintä
Myönnetty tuki saadaan käyttää vain tämän ohjelman ja tukipäätöksen mukaiseen
tarkoitukseen. Tuen käytössä on meneteltävä valtionavustuslain (688/2001)
säännösten mukaisesti.
Sitra voi määrätä tuen maksatuksen keskeytettäväksi ja periä maksetun tuen takaisin.
Tuen palauttamiseen sovelletaan valtionavustuslakia.

8

Raportointi ja seuranta

8.1

Raportointi
Sitra raportoi tukiohjelman toteuttamisesta vuosittain EU-komissiolle yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen 11 artiklan mukaisesti.
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Tukia koskevien tietojen julkistaminen
Sitra julkaisee tiedot tukiohjelmasta yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 9 artiklan
mukaisesti.
Sitra julkaisee yksittäisistä yli 500.000 euron tuista yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen
9 artiklan edellyttämät tiedot puolivuosittain komission tätä tarkoitusta varten
ylläpidetyllä internetsivulla
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.3

Tuensaajan nimi
Tuensaajan tunniste
Yritystyyppi (pk-yritys/suuri yritys) myöntämisajankohtana
Alue, jolla tuensaaja sijaitsee, NUTS II-tasolla
Toimiala NACE:n kolminumerotasolla
Tukiosa, kokonaislukuna kansallisessa valuutassa
Tukiväline (avustus)
Myöntämispäivä
Tuen tarkoitus
Tuen myöntävä viranomainen
21 artiklan mukaisten ohjelmien tapauksessa toimeksisaaneen yhteisön nimi ja
valittujen rahoituksen välittäjien nimet
Tukitoimenpiteen viite.

Tukiohjelman vaikuttavuuden arviointi
Sitra arvioi tukiohjelman sekä siinä rahoitettujen projektien ja niiden tulosten
vaikuttavuutta. Arviossa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka tukiohjelma on edistänyt
avainalueen tavoitteita.

