KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)
Kysymys

NCP:n vastaus

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

Huom! Nämä vastaukset pätevät tilanteessa 8.4.2020. Ole hyvä ja tarkista ajankohtaisin tieto komission Covid-19-päivityksistä: European Research Area
(ERA) Corona Platform https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Talous ja raportointi:
Mitä, jos projekti joudutaan keskeyttämään
koronatilanteen vuoksi ja organisaatiolle tulee siitä
juoksevia kuluja, onko mahdollista hakea niiden
kattamiseen lisärahoitusta?

Komissio suhtautuu hyvin joustavasti projektiajan
muutoksiin. Muutospyynnön kautta voi hakea
lisäaikaa tai vaikka keskeyttää projektin. Lisärahoitusta
ei kriisitilanteessakaan myönnetä, vaan toimitaan
alkuperäisen avustussumman rajoissa.

If it is not possible to carry out any work under the
action, beneficiaries may also request to suspend the
implementation of the action (Article 49(1) H2020
MGA). However, costs incurred during action
suspension cannot be charged.
Artikla 49 MGA. Katso hyvät prosessikuvaukset
AMGAsta sivu 324 alkaen:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h
2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

Lähinnä kiinnostaa kuulla koronan vaikutuksista H2020
projektien kustannuksiin ja raportointiin

Lähtökohtana on projektien toteuttaminen ja
raportointi avustussopimuksen mukaisesti. Komissio
on korostanut joustavuutta kaikissa muutostarpeissa.
Komissiolla ei ole mitään yleistä toimintatapaa, jota
automaattisesti sovellettaisiin kaikkiin käynnissä
oleviin H2020-projekteihin.
Muutokset esim. raportointiaikatauluihin haetaan
muutospyynnön kautta ja ne käsitellään case by case.
60 päivän raportointiaikaan on saatavissa jatkoa tai
voidaan raportoida kevyemmin ja toimittaa loput
aineistosta seuraavan raportoinnin yhteydessä.
Erilaiset peruutuskulut matkoihin ja kokouksiin liittyen
ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kunhan huomioidaan
perussäännöt niiden hyväksyttävyydestä.

Komissio on avannut European research area (ERA)
Corona Platform –sivuston, josta yleisesti löytyy
koronaepidemiaan liittyvää tietoa. Sivustolta on myös
linkki usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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Kysymys

NCP:n vastaus

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

Annetaanko projekteille lisäaikaa kun kaikkia
aktiviteetteja ei voida tässä tilanteessa toteuttaa?

Projekteille annetaan lisäaikaa muutospyynnön kautta.
Mikäli tarve on enintään 6 kk lisäajalle, komissio
soveltaa nopeutettua ja puoltavaa käsittelyä. Mikäli
lisäajan tarve on yli 6 kk, toimitaan normaalin
amendement-menettelyn mukaan..

Beneficiaries may request an amendment for an
extension of up to 6 months of initial project duration
due to the Covid-19 situation. Such requests will be
handled favourably and in a speedy manner. Any
request beyond the 6 month period mentioned before
will be granted based on case-by-case assessment by
the funding body. However, the maximum grant
amount indicated in Article 5 H2020 MGA cannot be
increased.
(Lähde H2020 FAQ Covid-19 outbreak, 13117)

Matkakustannusten korvauskelpoisuudet ja
tapahtumien järjestelyiden peruutusten kustannukset.

Matka- ja peruutuskustannukset ovat hyväksyttäviä,
kunhan täyttävät yleiset hyväksyttävyyskriteerit.
Edellytyksenä on myös, että avustuksensaaja on
tehnyt kaiken voitavansa minimoidakseen
kustannukset.

Artikla 51 MGA Force majeure
Artikla 6 MGA Eligible and ineligible costs

Kauanko voi lykätä aloitusta: 6 kk / 3 kk? PO:lta
kysytty, ei vastausta

Avustussopimuksen valmisteluvaiheessa voi lykätä
aloituspäivämäärää. En osaa sanoa tarkalleen,
kauanko. Mikäli sopimus on jo allekirjoitettu,
aloituspäivämäärä on tulevaisuudessa eikä töitä ole
vielä aloitettu -> aloitusta voidaan lykätä
amendmentin kautta. Myöhäisempi aloitusajankohta
siirtää ennakkomaksua vastaavasti.

Postponement of the starting date of the action is
possible for grant agreements about to be signed (in
Grant Agreement Preparation stage) and, via an
amendment, for grant agreements already signed but
with a starting date in the future (no work has started
yet). A starting date fixed later in time will delay the
pre-financing payment.
(Lähde H2020 FAQ Covid-19 Outbreak, 13114)

Mikäli 2020 puolella päättyvä hanke; onko vielä saatu
keskitettyä ohjeistusta mikäli hankkeella jäämässä
matkarahaa käyttämättä? Onko ko tapauksessa
hankekohtaisesti vain koordinoivan tahon
kontaktoitava PO:ta ja haettava/perusteltava jatko?
Kiitos paljon.

Ei ole keskitettyä ohjeistuta. Nämä katsotaan
tapauskohtaisesti ja ilman muuta koordinaattorilta
ensin yhteys Project Officeriin. Muutospyynnön kautta
perusteltuna jatkoajan hakeminen. On myös
mahdollista siirtää kustannuksia eri kustannusluokkien
välillä, tai niin sovittaessa, jakaa ylijäävä summa
konsortion sisällä.

Artikla 55 MGA Amendments to the Agreement
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Erityisesti käynnissä olevien hankkeiden tilanteet
kiinnostavat. Tilanteita esim. laboratoriotyö ei onnistu
etänä, hankehenkilöstö ei pysty tekemään sovittua
työtä (esim. labrassa) eikä korvaavaa työtä ole
riittävästi (kirjallisuus, analysointi jne), avainhenkilöt
määrätään töihin valtion toimesta (ammatti esim.
lääkäri tai sairaanhoitaja), avainhenkilöt ovat sairaana
pitkään. Myös kiinnostaa pohtia miten hankkeen
koordinaattorin tulee toimia tässä koronatilanteessa.

Koordinaattorin tulee tässä tilanteessa pitää Project
Officer ajan tasalla kaikista muutostarpeista.
Jatkoaika ja aikataulumuutokset deliveraabeleihin tai
raportteihin liittyen hoidetaan muutospyynnön
kautta..
Komission kanta tällä hetkellä on, että mikäli
projektityötä ei pystytä millään keinoin tekemään
(esim. etätyö, kirjoituspöytätyö),
henkilöstökustannuksia ei tältä ajalta voida raportoida
projektille. Hyväksyttävien kustannusten tulee olla
käytetty projektin tavoitteiden saavuttamiseen.

Miten komissio suhtautuu siihen, että aineiston
kerääminen hankkeessa jää jostain maasta (Espanja,
Italia) tekemättä vallitsevan tilanteen johdosta?

Tällaisessa tilanteessa voidaan hakea jatkoaikaa
hankkeelle, mikäli kaikkea ei pystytä suorittamaan
loppuun suunnitellussa aikataulussa.
Komissio suosittaa myös etätyön tekemistä, mikäli
mahdollista. Tai voidaanko tehtävien
suorittamisjärjestystä muuttaa alkuperäisestä.
Mikäli jää kokonaan tekemättä, muutospyynnön
kautta perustelut ja Annex 1 (työsuunnitelman)
päivitys.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

Given this unprecedented pandemic situation,
maximum flexibility will be given in relation to the
action implementation.
Whenever possible beneficiaries are encouraged to
telework or to use other forms of remote working.
Teleworking costs will be accepted as eligible under
the confinement period even if it is not the
beneficiary’s usual practice to telework.
Beneficiaries are also highly encouraged to shift their
tasks whenever possible. For instance, tasks where
physical presence is needed on the ground (e.g.
experiments/lab work etc.) may be postponed after
confinement measures are over and meanwhile
remote work could be done instead (desk work,
drafting of reports, etc.). Costs will still be eligible for
the work carried out under the action even if such
shifting entails deviations from the initial timing set
out in Annex 1.
(Lähde H2020 FAQ Covid-19 outbreak, 13118)
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Onkohan teillä tietoa, voidaanko H2020
projektimuutoshakemuksissa tarvita jotain
päätösdokumentaatiota esim. ettei yo:n tiloihin voi
mennä jatkamaan kokeellista tutkimusta tai esim.
rekrytointikielloista? Vai riittääköhän pelkkä
vetoaminen corona tilanteeseen ja rajoitteiden
kertominen amendment pyynnöissä (näin
ymmärtäisin)?

Minulla ei ole tästä tietoa. Uskoisin, että oma, hyvin
perusteltu selvitys riittää.

Miten Komission suhtautuu projektin sisällön ja
tavoitteiden muutoksiin, jotta työ pystyttäisiin
toteuttamaan pandemian ollessa käynnissä?

Komissio on ilmoittanut olevansa joustava projektin
sisällön muutoksiin, mikäli projektia suunnataan
Koronaviruskriisitilanteen ratkaisemiseen.
Muutospyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.
Perussääntönä muutoin on, että sisältö- ja
tavoitemuutokset eivät saa muuttaa alkuperäisiä
avustuksenmyöntöperusteita.
Tässä vaiheessa komissio on ilmoittanut joustavasta
toiminnasta ja käsittelystä aikataulumuutosten ja
raportointien suhteen.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

Amendments should in principle not imply changes to
the project that would call into question the award
decision. However, due to the current situation, if
reorienting your project might contribute to tackling
the Coronavirus crisis, this could be granted (via an
amendment), upon request by beneficiaries (assessed
case-by-case by the funding body).
(Lähde H2020 FAQ Covid-19 outbreak, 13119)
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Onko yleisohjeistusta käynnissä olevien projektien
aikatauluihin, joustoihin deliverableissa,
katselmoinneissa ym. (Nämä toki sovitaan Project
Officerin kanssa, mutta olisi hyvä tietää, millaisia
ohjeita PO kenties on tahollaan saanut.)

Automaattisista yleislykkäyksistä projektien
aikatauluihin ja joustoihin ei ainakaan tähän mennessä
ole ilmoitettu, joten muutokset sovitaan
projektikohtaisesti ottamalla ensimmäiseksi yhteys
Project officeriin.
Raportoinnin 60 pv aikatauluun on mahdollista saada
pidennystä sekä helpotusta esim. kevennetyn
scientific raportin muodossa.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
For interim payments:
Given the Covid 19 situation, flexibility will be given
regarding the completeness of reports submitted in
relation to interim payments. Beneficiaries must still
submit scientific and financial reports. However, given
the Covid-19 situation, beneficiaries will be entitled to
submit a shorter narrative part of their scientific
report, e.g. focusing only on key explanation of work
performed (e.g. key achievements; explanations on
difficulties to perform tasks due to this situation etc.)
The remaining documents may be submitted at the
next reporting period.
For final payments:
Given the Covid 19 situation, the funding bodies will
make the final payment even if the beneficiaries are
unable to submit the Certificate on Financial
Statements (‘CFS’) with their final reporting obligation
(see Article 20.4 H2020 MGA). However, the amount
of the payment for those beneficiaries who do not
submit the CFS will be capped at the threshold
required for CFS of EUR 324.999. Beneficiaries will
receive a complementary payment once they submit
the CFS for the remaining amount covered by the CFS.
If a final report is not yet complete due to other
aspects (e.g. because of some tasks are not fully
accomplished), coordinators may request an
amendment for an extension of the action duration,
up to 6 months, to complete the tasks (see FAQ on
‘project duration’. If so, beneficiaries will have still to
submit their CFS with their final report later on.
(Lähde H2020 FAQ Covid-19 outbreak, 13116)
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Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

Koronan takia on periaatteessa 3 mahdollisuutta:
1.postponement of the affected actions, but finishing
on time
2. Extension the end of the project
3. Suspension of the project for few months
Kysymys: Jos vaihtoehto 1, kuinka suuri osuus
deliverableista ja suunnitelluista töistä voidaan jättää
tekemättä?
Kysymys: Jos 2, kuinka paljon jatkoa voidaan
maksimissaan saada?
Kysymys: Jos 3, vaatiiko se amendmentin?

Raportointi voidaan tehdään sen osalta, mitä on tehty.
Komissio on kertonut joustoista, mutta toki
tapauskohtaisesti analysoidaan, mitä on tehty ja mitä
on jäänyt tekemättä. En pysty sanomaan, kuinka suuri
osuus voitaisiin jättää tekemättä. Komission suositus
lienee jatkoaika, jotta työt saadaan suoritettua
työsuunnitelman mukaan. Jatkoaikaa haetaan
muutospyynnön kautta riittävin perusteluin. En osaa
sanoa maksimia.

Valmistelimme työpajaa, joka oli tarkoitus järjestää
25.-27.3.2020. Korona-tilanteen vuoksi jouduimme
kuitenkin perumaan tapahtuman Suomen ja muiden
valtioiden asettamien rajoitusten vuoksi.
Peruuntumisesta aiheutui jonkin verran kuluja koskien
lentolippujen peruuntumisia (mutta ei muita kuluja).
Kysymykseni on: onko jotain erityisiä asioita, mitä
tässä vaiheessa täytyy tehdä, jotta peruuntumisista
aiheutuneet kulut saa veloitettua ERC-hankkeelta?

Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa voidaan
soveltaa Horisontti 2020 -ohjelman
Malliavustussopimuksen (Model Grant Agreement)
artiklan 51 force majeure -lauseketta, ja matkojen
peruuntumisesta aiheutuvat kulut voidaan siten
korvata. Kannattaa ottaa asiasta yhteyttä
mahdollisimman pian hankkeelle nimettyyn Project
Officeriin.

Katso Funding & Tenders –portaalin FAQS: Can the
clause on “force majeure” in the Horizon 2020 grant
agreement be invoked in relation to the COVID-19
outbreak?

Force majeure -tilanteen eli ylivoimaisen esteen
koittaessa projektiosallistujat, siis sopimusosapuolet
eivät vapaudu lopullisesti vastuistaan. Ylivoimainen
este on väliaikainen tilanne, joka on tapahtunut täysin
yllättäen ja joka estää sopimuskumppanin toiminnan
sopimuksen mukaisella ja edellyttämällä tavalla.

Kts. European research area (ERA) Corona Platform –
sivuston, josta löytyy epidemiaan liittyvää tietoa.
Sivustolta on myös linkki usein kysyttyihin kysymyksiin
(FAQ)
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Sopimukset ja säännöt
Mitä force majeure käytännössä tarkoittaa H2020projekteissa?

Kts. Artikkeli Covid-19 Koronavirus ja force majeure
H2020 -puiteohjelmahankkeissa
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/
horisontti2020/2020/koronatilanne-ja-h2020-mitaforce-majeure-tarkoittaa/
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Artikla 15 alainen rahoitus kolmansille osapuolille
sopimuksellisesti. Sopimuksessa Force majeure -ehdot
mukailevat GA:n ehtoja. Nyt kolmas osapuoli on
ilmoittanut, että työt viivästyvät koronan vuoksi.
Pitääkö tehdä virallinen sopimusmuutos vai riittääkö
viestittely? Kukaan ei osaa arvioida FM:n kestoa.

Ensisijaisesti asia neuvotellaan ”cascading funding” rahoituksen saajan kanssa. Jos kolmas osapuoli
kykenee tekemään osuutensa epidemiaeristyksen
jälkeen, tämän osalta ei tarvitse tehdä
avustussopimukseen muutoshakemusta. Perusteltu
ilmoitus koordinaattorille ja PO:lle riittää tässä
vaiheessa. Ilmoitukseen on hyvä laittaa arvio siitä,
kykeneekö kolmas osapuoli ylipäätään suorittamaan
osansa, kunhan koronakausi on ohi.
Amendment vaaditaan, jos halutaan pidentää koronan
vuoksi projektin kestoaikaa. Alle 6 kk on luvattu antaa
automaattisesti, mutta yli 6 kk vaatii
sopimusmuutoksen.

Miten tulkitaan Desca-pohjalla tehtyjen sopimusten
osalta tilanne Koronan suhteen eli onko kyse force
majeurista? Kenen ja milloin pitää tai kannattaa omaaloitteisesti viitata mahdollisen force majeurin
olemassaoloon.

Force majeure –tilanne on päällä. Tämän on todennut
kaikki Euroopan valtiot sekä komissio. Force majeuria
ei ole DESCA-pohjassa määritelty ja eri maissa
ylivoimaisen esteen määrittelyssä saattaa olla eroja.
Tällä hetkellä tilanne on niin poikkeuksellinen ja
maailmanlaajuinen, että poikkeustilanteen voidaan
katsoa olevan voimassa yleisesti.
Force majeure eli ylivoimainen este ei kuitenkaan
oikeuta ketään viskaamaan hanskoja naulaan koko
projektin osalta, vaan kyse on siitä, että ylivoimaisen
esteen vuoksi voi vapautua vastuusta siltä osin kuin
tietty toiminta estyy ylivoimaisen esteen vuoksi.
En tiedä, mutta Belgiassakin on poikkeustila ja
yhdistymiskielto.
Force majeure on sopimuskohtainen ehto.

Mitä sanoo Belgian laki Koronasta? Se on yleisin
sovellettava laki.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
Beneficiaries may request an amendment for an
extension of up to 6 months of initial project duration
due to the Covid-19 situation. Such requests will be
handled favourably and in a speedy manner. Any
request beyond the 6 months period mentioned
before will be granted based on case-by-case
assessment by the funding body.
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Miten poikkeustilanne vaikuttaa sopimuksiin ja miten
tilanteen mahdollinen pitkittyminen pitäisi huomioida
uusissa sopimuksissa.

Jo allekirjoitetut sopimukset pysyvät voimassa
sellaisenaan. Jos niihin halutaan muutoksia, ne on
sovittava sopimusosapuolien kesken.
Avustussopimuksen osalta komissio on linjannut
lievennyksiä esimerkiksi raportoinnin, työn
suorittamisen ja projektin keston osalta hyväksymällä
muutospyynnöt Art 51:ssä sovitun force
majeure/ylivoimainen este –syyn perusteella.
Uusien valmisteilla olevien sopimusten osalta
kannattaa esimerkiksi huomioida, että projektia ei
ehkä kannata sopia alkavaksi avustussopimuksen
allekirjoituspäivästä, vaan jostakin myöhemmästä
”turvallisesta” ajankohdasta. Jo allekirjoitettujen
sopimusten osalta projektin alkamisajankohtaa on
pyydettävä amendment-prosessin kautta.
Komissio on ilmoittanut, että se soveltaa ”maximum
flexibility” liittyen koronan aiheuttamiin viivästyksiin.
Ainakin meille on annettu ymmärtää, että tietyt
muutokset, kuten aikataulujen viivästykset käsitellään
nopeutetusti.
Yrityspartnerin vetäytyminen voi tapahtua useista eri
syistä ja siksi siihen liittyvä muutos käsitellään case-bycase. En ole kuullut, että erityisesti tämän tyyppisiin
muutoksiin olisi pikakäsittelyä.

Onko komissio varautunut käsittelemään H2020
hankkeiden sopimusmuutoksia nopeutetulla
aikataululla, esimerkiksi yrityspartnereiden
vetäytymisen vuoksi?

Voidaanko sopimusvalmistelussa olevien hankkeiden
sopimusvalmisteluaikataulua nopeuttaa (määräajoista
poiketen)?

GAP-vaiheelle eli avustussopimuksen valmistelulle
annetut määräajat ovat enimmäisaikoja. Komissio ja
konsortio voivat saada avustussopimuksen
allekirjoituskuntoon nopeammin. Avustussopimuksen
allekirjoitus ei ole sama kuin projektin alkamisaika,
joka sovitaan erikseen.
Konsortiosopimuksen laatimiseen käytettävä aika on
kokonaan konsortion osapuolten sovittavissa.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

Grant preparation:
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h202
0-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grantsignature/grant-preparation_en.htm
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Miten konsortiot ovat valmistautuneet siihen, että
yritykset poistuvat konsortiosta taloudellisten
vaikeuksien vuoksi? Miten korvataan tekemättä jäävä
työ? Onko koordinaattorit ajan tasalla, ettei komission
tuki jää esimerkiksi ennakkorahoituksen vuoksi
konkurssipesään?

Konsortion sisällä vaaditaan tällä hetkellä tiivistä
sisäistä viestintää. Kaikissa jäsenmaissa on voimassa
erilaisia toimenpiteitä liittyen yritysten
”pelastamiseen” ja esimerkiksi
maksukyvyttömyyslainsäädännön ja
yhtiölainsäädännön muutoksiin. Koordinaattorien on
mahdotonta isossa konsortiossa olla tietoinen kaikkien
eri maiden alati muuttuvista poikkeustilamääräyksistä.
Ainoa tapa on tiivistää konsortion sisäistä
tiedonvaihtoa. Jos maksukyvyttömyyteen ajaudutaan
ja yritys lopettaa toimintansa, tilanteeseen sovelletaan
H2020-projektissa avustussopimuksen artiklaa 50.
Muistuttelen tässä kohden, että konsortio on
solidaarisesti vastuussa projektin teknisestä
toteuttamisesta, joten konsortion on lähtökohtaisesti
sisäisesti hoidettava kaikki konsortion vastuut toinen
toistaan tukien ja tarvittaessa töitä ja budjetteja
siirrellen.

Jo sovittujen tilintarkastuksien siirtyminen.

Liikkumisrajoitukset aiheuttavat myös tilintarkastusten
siirtymisiä. Näille siirtymille ei ole annettu takarajaa,
mutta yleinen ”force majeure” –toimintatapa on se,
että velvollisuudet on tehtävä ilman aiheetonta
viivytystä, kun ylivoimainen este päättyy.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

Given the Covid 19 situation, the funding bodies will
make the final payment even if the beneficiaries are
unable to submit the Certificate on Financial
Statements (‘CFS’) with their final reporting obligation
(see Article 20.4 H2020 MGA). However, the amount
of the payment for those beneficiaries who do not
submit the CFS will be capped at the threshold
required for CFS of EUR 324.999. Beneficiaries will
receive a complementary payment once they submit
the CFS for the remaining amount covered by the CFS.
(Lähde: H2020 FAQ)
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Vaikuttaako korona-tilanne uusien rahoitettujen
projektien aloituspäivämäärään siten, että kaikkia
lykättäisiin reilusti syksylle, vai täytyykö nämä
neuvotella jokaisen projektin kohdalla erikseen.
- H2020-projektin aloituspäivämäärän (Action starting
date) siirto. Projekti Grant Preparation -vaiheessa.
Normaalioloissa aloitus 1.7.2020. Portaalin FAQ (FAQ
ID : 13114) mukaan siirto on mahdollinen. Mikä on
proseduuri?

Tällä hetkellä tiedossa olevan ohjeen mukaan
aloituspäivämäärän lykkäykset jo rahoitettujen
projektien osalta on tehtävä projekti kerrallaan, mutta
komission kertoman mukaan lykkäyksiin suhtaudutaan
erittäin joustavasti. Mitään yleislykkäystä ei ole
annettu.
Projektit ovat keskenään hyvin erilaisia ja komissio
rohkaisee tekemään niitä toimia, joita voi tehdä
nykytilanteessa ja muunnella vapaasti töiden
järjestystä, jos mahdollista. Tämä indikoi sitä, että
projektien toivotaan lähtevän käyntiin, ainakin niiltä
osin kuin mahdollista.
Konsortion puolesta koordinaattorin tulee olla
yhteydessä PO:hon, joka antaa lisäohjeet, kuinka
projektin aloitus siirretään. Komissio ohjeistaa project
officereita tässä asiassa, eikä meillä NCP:llä ole
välttämättä viimeisintä tietoa case-by-case –
käytäntöihin.

Postponement of the starting date of the action is
possible for grant agreements about to be signed (in
Grant Agreement Preparation stage) and, via an
amendment, for grant agreements already signed but
with a starting date in the future (no work has started
yet). A starting date fixed later in time will delay the
pre-financing payment.
If it is not possible to carry out any work under the
action, beneficiaries may also request to suspend the
implementation of the action (Article 49(1) H2020
MGA). However, costs incurred during action
suspension cannot be charged.

Projektiajan siirrot on ylivoimaiseen esteen tilanteessa
pyrittävä pitämään niin lyhyinä kuin mahdollista. Tämä
tarkoittaa, että kun ylivoimainen este on poistunut,
työhön eli velvollisuuksien täyttämiseen olisi
ryhdyttävä ilman aiheetonta viivytystä. Komissio on
luvannut max 6 kuukauden projektiajan pidennyksiä
nopeutetusti ja joustavasti.

Yes, beneficiaries may request an amendment for an
extension of up to 6 months of initial project duration
due to the Covid-19 situation. Such requests will be
handled favourably and in a speedy manner. Any
request beyond the 6 month period mentioned before
will be granted based on case-by-case assessment by
the funding body. However, the maximum grant
amount indicated in Article 5 H2020 MGA cannot be
increased.
(Lähde H2020 FAQ Corona outbreak, 13117)

Meillä on monessa hankkeessa kenttäkokeita jotka nyt
siirtyvät. Onko mahdollista pidentää projektiaikaa
enemmän kuin tuo Komission 6 kk?
Jos koronatilanne hidastaa hankkeiden toteutumista
(esim. tutkijat määrätään "koronatöihin"), onko
mahdollista saada pidennystä toteutusaikaan?

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

Artikla 49 MGA. Katso hyvät prosessikuvaukset
AMGAsta sivu 324 alkaen:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h
2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
Art 41 Suspension of the action implementation
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)
Kysymys

NCP:n vastaus

Yhdessä hankkeessa on juuri hylätty projektin
pidennyspyyntö. Mikä on komission linja projektien
pidennyspyyntöihin koronavirusepidemian aikana, tai
onko mitään yhtenäistä linjaa olemassa?

Projektin pidennyspyyntöjen tulee myös koronatilanteessa olla perusteltuja. Jos projektissa voidaan
jatkaa töitä esimerkiksi työtehtävien aikatauluja
muuttamalla, projektin pidennys ei välttämättä ole
perusteltu.
Force majeure –tilanne eli koronavirusepidemian
vuoksi oleva poikkeustilanne ei oikeuta lopettamaan
niitä toimia, joita voi poikkeustilasta huolimatta tehdä,
vaan lisäaikapyynnössä on kyettävä perustelemaan,
miksi ja mihin ylivoimainen este vaikuttaa.
Tässä vaiheessa ei ole saatavilla sellaista tietoa, mikä
olisi ”yhtenäinen linja” pidennyspyynnöissä.

Onko käynnissä oleville sopimusneuvotteluille luvassa
automaattisesti jatkoaikaa, vai sovitaanko jatkosta
projektikohtaisesti PO:n kanssa (joidenkin projektien
osalta jatkosta on jo ilmoitettu).

Automaattisia yleislykkäyksiä ei ainakaan tähän
mennessä ole ilmoitettu, joten jatkot sovitaan
projektikohtaisesti.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
Given this unprecedented pandemic situation,
maximum flexibility will be given in relation to the
action implementation.
Whenever possible beneficiaries are encouraged to
telework or to use other forms of remote working.
Teleworking costs will be accepted as eligible under
the confinement period even if it is not the
beneficiary’s usual practice to telework.
Beneficiaries are also highly encouraged to shift their
tasks whenever possible. For instance, tasks where
physical presence is needed on the ground (e.g.
experiments/lab work etc.) may be postponed after
confinement measures are over and meanwhile
remote work could be done instead (desk work,
drafting of reports, etc.).
(Lähde H2020 FAQ Corona outbreak, 13118)
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)
Kysymys

NCP:n vastaus

Partneriorganisaatiot ovat palkanneet
väitöskirjantekijöitä/Post doc:ja H2020-hankkeeseen.
Pandemian seurauksena joudumme hakemaan
jatkoaikaa hankkeelle. Onko mahdollista saada
lisärahoitusta hankkeelle tai vastaavasti karsia
luvattuja töitä budjetissa pysymiseksi.

Tällä hetkellä ohjeistus on se, että projekteilla
hyväksytään budjetin sisäisiä siirtoja joustavasti, mutta
projektin budjetin kokonaismäärä ei jousta. Näin ollen,
jos jostain toimesta tulee ikään kuin
tuplakustannukset projektissa, jossain muussa
toimessa pitää joustaa.

Useampien projektien viivästyessä pandemian takia
lienee odotettavissa myös ruuhkautumista
amendment-prosesseissa. Onkohan tälle mahdollisesti
luvassa jotain ""kevennettyä"" mallia?

Tässä vaiheessa komissio on ilmoittanut joustavasta
toiminnasta ja nopeutetusta käsittelystä alle 6 kk:n
pidennyspyyntöjen osalta. Muiden amendment –
prosessien osalta ei ole tietoa.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
Article 51 of the H2020 MGA sets out the conditions in
which the force majeure clause can be used. ‘Force
majeure’ relates to an extraordinary and
unforeseeable event or situation that is beyond the
beneficiaries control and that prevents them from
fulfilling their obligations under the action.
If such a situation occurs, beneficiaries must
immediately inform the Commission/Agency/Funding
Body, which will examine on a case-by-case basis the
possible application of the rules on force majeure.
Moreover, beneficiaries must immediately take all the
necessary steps to limit any damage due to force
majeure (e.g. try to cancel the flight ticket, claim the
reimbursement from the cancellation insurance (if
applicable)).
Costs will be eligible, if they fulfil the general eligibility
conditions set out in Article 6 H2020 MGA like any
other costs incurred under the action. For example, if
a meeting/event cannot take place due to force
majeure, travel and accommodation costs may still be
charged to the H2020 action if they fulfil the cost
eligibility conditions, even if the beneficiary did not
travel and did not take part in the meeting/event. If
force majeure entails extra costs for the
implementation of the action, these costs may be
eligible if necessary for the implementation for the
action (e.g. a cancelled conference is reorganised at a
later stage). However, the maximum grant amount
cannot be increased.
(Lähde H2020 FAQ Corona outbreak, kysymys 12945)
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)
Kysymys

NCP:n vastaus

1. Viivästyvätkö rahoituspäätökset yleisesti koronan
vuoksi?
2. Täytyykö suunnitellun projektikokouksen
muuttamisesta etäkokoukseksi koronan vuoksi tehdä
projektimuutos (amendment)?

Komissio on siirtynyt etätyöskentelyyn evaluaattorien
kanssa. Toistaiseksi ei ole ilmoitettu yleisestä
viivästymisestä hakemusten arvioinneissa. Komissio on
vastannut haasteeseen siirtämällä hakujen deadlineja.
Projektikokouksen muuttamista etäkokoukseksi ei
tarvitse tehdä projektimuutosta. Kokouksen malli ja
muoto ovat konsortion keskenään sovittavissa.
Kokousten kustannusten osalta tulee pyrkiä
minimoimaan projektille jäävät, mahdollisesti
peruutetusta tapaamiskokouksesta, aiheutuvat
kustannukset.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

MSCA:
Miten koronatilanne vaikuttaa syksyn MSCA-IF
hakuihin?

MSCA miten vaikuttaa jo saadun rahoituksen
sovittuihin liikkuvuusjaksoihin.

Keväällä 2020 päättyviin/käynnistyvien H2020puiteohjelman työohjelmissa ilmoitettujen hakujen
(RISE 2020, IF 2020, COFUND 2020) aikataulujen osalta
ei ole toistaiseksi ilmoitettu muutoksista. - Syksyllä
avautuviin hakuihin, jotka päättyisivät v. 2021 puolella,
vaikuttaa koronatilanteen lisäksi uuden
puiteohjelmakauden valmistelu, joten näistä ei voi
toistaiseksi ei sanoa mitään varmaa.
Kaikissa tapauksissa, joissa projektin toteuttaminen
suunnitelman mukaisesti on vaarantunut, on oltava
yhteydessä omaan Project Officeriin välittömästi
ongelmien ilmettyä eli jo ennen kuin ratkaisuista on
päätetty. Komission mukaan tulee “refer to travel
advice provided to national authorities”. Tilanteet
voivat MSCA-projekteissa olla erilaisia, joten yhtä
ratkaisua ei ole antaa. Toiminta tilanteessa on
organisaation ja tutkijan vastuulla. Voidaan harkita
aktiviteettien siirtämistä, peruuttamista tai (tietyissä
tilanteissa) niiden jatkamista/toteuttamista
väliaikaisesti etäyhteyksin. Menettelyt tulee varmistaa
Project Officerilta.

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/faq/131
18
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)
Kysymys

NCP:n vastaus

Mitä kannattaisi tehdä MSCA IF projekteissa, joissa
tutkimus viivästyy koronan takia? Projekteissa on
tietty ennalta määrätty määrä tutkijakuukausia ja
maksut perustuvat tutkijakuukausiin. Jos hakee
pidennystä (ilman lisärahoitusta), niin tutkijan
palkkarahat eivät riitä.

Ks. yllä. Vaihtoehtoiksi voitaneen katsoa joko
toiminnan jatkaminen (esim. aiottujen tehtävien
järjestyksen muuttaminen, etätyö) tai väliaikainen
keskeytys (suspension). Suspension tarkoittaa
rahoituksen keskeytymistä. Organisaation vastuulla on
selvittää tapauskohtaisesti tilanne huomioiden
työsopimukseen, korvaavaan toimeentuloon ym.
liittyvät kysymykset ja pyrkiä löytämään paras
mahdollinen ratkaisu tutkijan tilanteeseen.

1.11.2019 alkanut MSCA rahoitus (kesto 48kk), miten
pitkään tohtorikoulutettavien työsuhteen aloitusta voi
lykätä? Onko työsuhteen pituus oltava juuri 36kk?

Asiassa on oltava ensisijaisesti yhteydessä omaan
Project Officeriin. Jos verkosto ei ole vielä ennättänyt
rekrytoimaan tutkijoita, yksi mahdollisuus saattaisi olla
koko hankkeen keskeyttäminen väliaikaisesti. Jos
rekrytointi on tehty eikä aloitusta voida lykätä, eikä
tutkija voi matkustaa, erityistilanteissa saattaisi olla
mahdollista aloittaa työskentely etätyönä kunnes
tilanne normalisoituu. Tällaiset joustot ja ratkaisujen
pätevyys tulee kuitenkin aina varmistaa Project
Officerilta.

Kustannusten hyväksyttävyys ja vaikutukset MSCA ITN
& IF.

MSCA:n erityispiirre on unit cost-rahoitusmalli, jossa
kaikkien kustannusten kelpoisuus on edelleen sidottu
palkatun tutkijan työkuukausiin. Lisäkuukausia ei ole
tulossa eikä projekteja ole voitu siinä mielessä
pidentää, ainoastaan tarvittaessa keskeyttää
väliaikaisesti (suspension). Kysymykseen tulee myös
töiden uudelleenjärjestely ml. mahdollinen
amendment. Kuten H2020:ssa yleensäkin, komissio on
toisaalta ilmoittanut pyrkivänsä sopimusehtojen
puitteissa suurimpaan mahdolliseen joustavuuteen.
Kustannusten hyväksyttävyyden varmistamiseksi tulee
kuitenkin erityistilanteissa ottaa aina välittömästi
yhteys Project Officeriin. Ks. myös REAn FAQ no 13118
vastauksineen.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/faq/131
18

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/faq/131
18
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)
Kysymys

NCP:n vastaus

Onko tiedossa muutoksia MSCA-IF haun
suunniteltuihin avautumis- (8.4.) tai
sulkeutumisaikatauluihin (9.9.)?

Tiedossa ei ole muutoksia. MSCA IF 2020-haku
avautunee aikataulussa 8.4.

Onko olemassa viiveitä MSCA IF -haun
aikataulutuksiin?

Ks. yllä.

- RISE secondment: jos secondee on käsketty
palaamaan kotimaahan ennen kuin saadaan 1 kk
täyteen, onko osa-kuukausi tässä tapauksessa
hyväksyttävä?

Jos vaihto on keskeytynyt ennen kuin vaadittu
kuukausi on tullut täyteen eikä vaihtoa voida viedä
loppuun, on ensisijaisesti oltava yhteydessä Project
Officeriin. Voisiko vaihdon jakaa osiin ja jatkaa sitä
myöhemmin? Joissain tilanteissa REA saattaisi
ilmeisesti sallia secondmentien toteuttamisen etänä,
mutta on selvitettävä, pätisikö tällainen myös RISEvaihtoihin.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

ERC:
ERC: Koronatilanteen takia tutkimusta ei voida jatkaa
moneen kuukauteen. Missä vaiheessa rahoitukselle
tulisi hakea pidennystä? Tarkoitus olisi hakea
pidennystä vuoden verran.

Hankkeen PI:n tulisi yhdessä taustaorganisaation
kanssa miettiä ja selvittää mitä hankaluuksia
koronatilanne aiheuttaa projektille (perustelu
pidennykselle), ja ottaa mahdollisimman pian yhteyttä
hankkeelle nimettyyn Project Officeriin.
Koronatilanteeseen liittyvät pidennyspyynnöt
käsitellään tapauskohtaisesti ja nopeutetulla
menettelyllä.

Tulevat haut, hakujen aikataulut, hakuprosessit
Hakujen pidentäminen.

Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)
Kysymys

NCP:n vastaus

Haut ja hakuaikataulut kiinnostavat erityisesti. Ne
tiedot auttavat ennakoimaan omaa tiedottamista ja
neuvomaan hakijoita oikea-aikaisesti.

Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista

Projektien pidentyminen Korona-viruksen takia.

Ks. Sopimukset ja säännöt osio/hankkeiden
pidentäminen
Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista

Miten koronatilanne vaikuttaa tuleviin hakuihin ja
hakuaikoihin?

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

H2020-ICT-47 -haku, siirtyykö hakuaika?

Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

H2020 ICT-57 –haku, siirtyykö hakuaika?
Will the deadline be extended?

Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

H2020-CE-BIOTEC-08-2020

Tieto saapunut 6.4.2020:
extended further until 19 June 2020 at 17:00:00
Brussels local time

Tieto päivittymässä Funding& tenders-portaaliin:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Ovatko H2020 haut tänä vuonna?

Kyllä.

Tuleeko seuraavien hakujen topiceihin muutoksia
koronatilanteesta johtuen?

Isojen hakujen deadlinet ovat käytännössä 1H/2020,
joten topicien muuttaminen vaatii jäsenmaiden
hyväksynnän. Erittäin epätodennäköistä. Sen sijaan
korona-aiheisia lisähakuja on tullutkin jo.
Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista

Tuleeko näihin hakuihin hakuaikojen muutoksia?
Low carbon climate resilient future,
Mobility for Growth ja
Research and Innovation boosting promising robotics
applications.
Millaisia viiveitä päätöksenteossa on odotettavissa
arviossa olevien hakemuksien osalta? Entä niiden
hakemuksien osalta, joiden deadline siirtynyt 2
kuukaudella?

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Vaikea sanoa, panelistithan tekevät ensin
etäarvioinnin itse ja EC voi toisaalta järjestää
paneelikokoukset virtuaalisestikin. Epätodennäköistä,
että paljon arvioinnin osalta viivästyy.
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA: H2020 JA KORONAEPIDEMIA (8.4.2020)
Kysymys

NCP:n vastaus

Viivästyykö nyt sisällä olevien hakemusten
päätösaikataulu, erityisesti kiinnostaa 2-vaiheiset SC2hakemukset? Viivästyykö SC2 toisen vaiheen deadline
(nyt 8.9)?

Päätösaikatauluun ei ole komission ilmoittamia
muutoksia, ei myöskään 2. vaiheen deadlineen.
Tarkista tilanne Funding & Tenders -portaalista

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Mitä lisähakuja komissio on avaamassa covid-19
tilanteesta johtuen, millaisella aikataululla ja mistä
teemoista?

Ks. Nettilinkin kautta kohta “Initiatives & organisations
fighting COVID-19"

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Haen rahoitusta Horizon -ohjelman haussa SC1-BHC33-2020: Addressing Low Vaccine Uptake. Miten
huomioida hakemuksessa koronavirustilanteen
vaikutus eurooppalaisten suhtautumisessa
rokotteisiin?

Primääristi kannattaa mennä terveystyöohjelmassa
olevan haun tekstin mukaan. Jos hankkeen osapuolten
kyvykkyydet ja projektin tavoitteet sekä aiottu
vaikuttavuus sallivat, korona voidaan ottaa
ajantasaisena ilmiönä huomioon. Ko. haku ei ole
kuitenkaan suunnattu koronaan spesifisesti.

Is the progress of project evaluation (projects applied
in January/February) going on as scheduled?

As far as NCPs know it’s at least roughly on time. Some
dealsy are possible while the Cobid-19 situation is
emerging.
Helena.Viita@businessfinland.fi

Milloin tulevat tulokset hausta: EU funding
programme H2020, topic IMI2-2020-21-01
Development of therapeutics and diagnostics
combatting coronavirus infections
Pysyvätkö avautuvien hakujen aikataulut samana vai
siirtyvätkö ne syksylle?
Esim. H2020-BBI-JTI-2020.
IA -projektissa tarvitaan veturiyrityksiä ja tässä
tilanteessa on haastavaa aloittaa keskusteluja
kenenkään kanssa.

Hakuaikaa ei näillä tietoa ole tarkoitus muuttaa eli
avautuu 15.4. ja sulkeutuu 3.9.2020. Seuraa tilannetta
BBI JU:n sivuilla sekä Funding&Tenders -portaalissa.

Komission asiaa koskeva/sivuava ohje

https://www.bbi-europe.eu/participate/callsproposals
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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