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RRF Matkailukokonaisuus 2021-2024



RRF - kansallisen kehittämisen toimet (VF)



RRF-rahoituksen taustat ja
tavoitteet



Taustaksi
§ EU:n elpymisväline (Next Generation EU) on laaja kokonaisuus, joka

sisältää rahoitusta seitsemään EU-ohjelmaan. Jäsenmaat voivat saada rahoitusta
yhteensä 750 miljardia euroa.
§ EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF, Recovery and Resilience

Facility) on EU:n elpymisvälineen suurin ohjelma. Se sisältää 672,5 miljardin
rahoituksen jäsenmaille.
§ Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma,

jotta se voi saada RRF-rahoitusta.
§ Suomen kestävän kasvun ohjelma sisältää Suomen elpymis- ja

palautumissuunnitelman ja sovittaa yhteen eri EU-ohjelmien rahoitusta.



Suomen kestävän kasvun ohjelma
§ Ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti,

sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
§ Tavoitteena on vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua

sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.
§ Vaikutusten osalta painotetaan kaksoissiirtymän tavoitetta. Sillä

tarkoitetaan eri toimialojen digitaalisen transformaation ja vihreän siirtymän
haasteisiin vastaamista samanaikaisesti.

§ Lisäksi EU:n elpymisvälineessä on vahva vaatimus siitä, että mitkään
toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

§ Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on
siten täytettävä ns. ”Do No Significant Harm” -vaatimukset.



DNSH-arvioinnin pääperiaatteet
§ Arvioinnissa varmistettava, että jokainen tuettava toimenpide on ”ei merkittävää

haittaa” -periaatteen mukainen kaikkien kuuden ympäristötavoitteen kannalta:
a) ilmastonmuutoksen hillintä;
b) ilmastonmuutokseen sopeutuminen;
c) vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu;
d) siirtyminen kiertotalouteen, ml. jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys;
e) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen;
f) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

§ Arvioinnissa on otettava huomioon toimenpiteestä aiheutuvan toiminnan koko elinkaari
eli sekä tuotanto- ja käyttövaihe että käytöstäpoistovaihe.



RRF-rahoituskokonaisuus Business Finlandissa
§ Elpymisrahoituksella edistetään osaltaan myös

elinkeinorakenteen uudistumista ja
suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin
perustuvaa kilpailuetua.

§ Business Finlandille on esitetty myöntövaltuuksia
noin 530 miljoonan euron arvosta.

§ Matkailutoimialan osalta haun osatavoitteena on
avata uusia asiakkuuksia BF:n suuntaan ja rakentaa
pohjaa kansallisille yhteistyöverkostoille.

§ Lisäksi toteutetaan ohjelmallista toimintaa, jolla
autetaan uusia yrityksiä kohti kansainvälisiä
markkinoita sekä tuetaan toimijoita yhteistarjoamien
ja ekosysteemien muodostamisessa.
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Matkailun RRF-haun teemat ja
tavoitteet



MITÄ KENELLE MITEN

§ Matkailualan elpymistä
tukevia ja kilpailukykyä
vahvistavia, innovatiivisia
tutkimus- ja kehitysprojekteja

§ Rahoituksella edistetään
etenkin seuraavia teemoja:
o Ympärivuotisuus
o Uudet asiakasryhmät
o Viipymän pidentyminen

§ Hankkeiden on oltava aidosti
digitaalisuuteen perustuvia ja
kestävää matkailua edistäviä

§ Kaiken kokoisille yrityksille, joilla
on kykyä ja halua kasvaa myös
kansainvälisillä markkinoilla

§ Tutkimusorganisaatioiden ja
yritysten yhteishankkeisiin, joissa
osallistujat hyödyntävät yhdessä
uutta tutkimustietoa ja soveltavat
sitä matkailualan liiketoiminnan
tarpeisiin

§ Yrityksille suunnatun rahoituksen
hakuaika 1.3.-29.4.

§ Tutkimuksen ja yhteishankkeiden
hakuaika 4.4.-16.9.

§ Yritysten rahoitus kattaa 50 %
projektin kustannuksista ja vaatii
50 % toteuttajan omarahoitusta

§ Hakuohjeet nyt julkaistu, mutta
komission hyväksyntä puuttuu

à Ohjeisiin voi tulla muutoksia
à Seuraa kampanjasivuja:

Matkailualan haussa rahoitusta yhteensä 4,8 M€

https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/
suomen-kestavan-kasvun-ohjelma



Yksittäisten yritysten hankkeet
ja rahoitus



Yritysten kehityshankkeet
§ Toimiala- ja kokoluokkariippumattomasti yrityksille, jotka tavoittelevat tki-projekteissaan

uuteen osaamiseen ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa kasvuliiketoimintaa.

§ Kehittämisen sisältö suunnattava matkailualan tarpeisiin ja toimialalla sovellettavaksi,
kuten esimerkiksi:
§ Asiakastarpeiden ja ostokäyttäytymisen ymmärrykseen liittyvän osaamisen vahvistaminen
§ Matkailualaan vaikuttavien muutosten ennakointiin ja hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut
§ Ratkaisut liittyen matkailutuotteisiin ja -palveluihin, asiakaskokemukseen tai näihin liittyviin arvoketjuihin
§ Uudet ja luovat tavat ratkaisujen kaupallistamiseen ja ansaintamalleihin liittyen

§ Vähintään kansallisesti uusia ja skaalautuvia ratkaisuja, mutta toivomme parantuneen
kilpailukyvyn myötä kasvuun tähtäämistä myös kansainvälisillä markkinoilla.

§ Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 100 000 euroa, josta avustuksena max. 50 %.

à enimmäismäärä 50 000 euroa (de minimis -ehtoista) avustusta, josta ennakkona saa 70 %.



Hankkeissa huomioitava
§ Rahoitus on kilpailtua ja harkinnanvaraista: kaikki yritykset eivät saa automaattisesti rahoitusta.
§ Toiminimien rahoitus ei ole mahdollista, kuten ei myöskään yhdistysten tai säätiöiden.
§ De minimis -kertymä ei saa ylittää 200 000 euron enimmäistasoa.
§ Oltava riittävät taloudelliset ja osaajaresurssit sekä toteutukseen että tulosten hyödyntämiseen:

§ Nettorahoitusvarallisuutta oltava vähintään 50 000 € tai puolet hankkeen kokonaiskustannuksista

§ Rahoitettavien hankkeiden täytettävä Do No Significant Harm -kriteerit (DNSH).
§ Mihin rahoitusta EI esimerkiksi voi käyttää:

§ Jakeluverkon, kuten verkkokaupan perustamiseen ja toimintaan
§ Operatiiviseen toimintaan, kuten tuotantoon, mainontaan, markkinointiin tai myyntiin liittyviin

kustannuksiin, kuten esite- ja ilmoituskuluihin eikä myöskään koulutukseen
§ Investointeihin tai korjaus- ja rakentamiskuluihin

§ Projektien ohjeellinen toteutusaika enintään 18 kk, päätyttävä viimeistään joulukuussa 2024.



Yhteishankkeiden rakentaminen
ja rahoitus



Rahoituksen toteutusmalli

§ Yhteishankkeiden osalta rahoitetaan ensisijaisesti seuraavalla kalvolla
kuvattuja Co-Innovation Light -konsortiohankkeita.
§ Toissijaisesti rahoitetaan myös yhden tai useamman tutkimusorganisaation

tutkimushankkeita ilman rinnakkaisia yrityshankkeita.
§ Tutkimusorganisaatioille kohdennettavaa rahoitusta voidaan myöntää

yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa.
§ Päätökset rahoitettavista yhteishankkeista tehdään tammikuussa 2023.
§ Valmistelu kannattaa aloittaa ottamalla ensin yhteyttä Business Finlandiin.

Ø Sparrauksen osalta pääkontakti: aki.parviainen@businessfinland.fi



Co-Innovation Light -yhteishankemalli
§ Yhteishankkeessa projektin sisällöstä, tavoitteista ja tulosten käytöstä sovitaan konsortion

jäsenten kesken. Kokonaisuuden kuvaus, tehtävä yhteistyö sekä kunkin osapuolen
rooli ja vastuut osana konsortiota kuvataan yhteisessä projektisuunnitelmassa.

§ Kaikki osapuolet hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin
kustannuksiin.

§ Osallistujina on oltava minimissään kolme yritystä ja yksi tutkimustaho. Vähintään
kahdella yrityksellä on oltava oma rahoitettu kehityshanke.

§ Yrityksen rinnakkaisen hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään
100 000 euroa ja niitä rahoitetaan maksimissaan 50 000 euron de minimis -avustuksella.

§ Tutkimusorganisaatioiden osalta sovelletaan julkisen tutkimuksen kriteerejä ja
rahoitusehtoja sekä 70 % rahoitustasoa.



Tutkimushankkeet
§ Hakijana voi olla yksi tai useampi tutkimusorganisaatio yhdessä. Kaikki osallistuvat tahot

hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin kustannuksiin.

§ Tutkimushankkeissa ei vaadita pakollisena rinnakkaisia yrityshankkeita.
§ Ensisijaisesti rahoitetaan ylialueellisia hankkeita, joissa osallistujia on vähintään

kahden maakunnan alueelta.
§ Elinkeinoelämän kanssa verkottuneissa hankkeissa on oltava mukana useita siihen

aidosti sitoutuneita hyödyntäjäyrityksiä, jotka osallistuvat tutkimuksen ohjaamiseen.
§ Hyväksytystä kokonaisbudjetista vähintään 5 % on oltava osallistumisilmoituksen

antaneiden ja minimissään kolmen eri hyödyntäjätahon rahoitusta.

§ Muilta osin tutkimusorganisaatioiden osalta sovelletaan julkisen tutkimuksen kriteerejä ja
rahoitusehtoja sekä 70 % rahoitustasoa.



Näin haet: hakuohjeet ja
asiointipalvelun demo



Yrityshankkeiden hakuprosessi ja
asiakaspolku
§ Yksittäisen yrityksen polku:
Ota yhteyttä Business Finlandin asiakaspalveluun mainiten RRF-Matkailun
sparraus hakeminen 29.4.2022 mennessä verkkoasioinnin kautta.

Linkki: asiakaspalvelun yhteydenottolomakkeeseen



Kiitos!

Tutustu hakuihin, ehtoihin ja mm. tapahtumatallenteisiin:

https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma


