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1. Bakgrund 
 

Finlands program för hållbar tillväxt som rör EU:s återhämtningsinstrument strävar efter att på-

skynda utvecklingen av konkurrenskraft, investeringar, höjning av kompetensnivån samt forskning, 

utveckling och innovationer. Särskilda objekt i planen är grön omställning och främjandet av digital 

förändring. 

I och med pandemin håller konsumenternas värderingar, behov och vanor på att förändras och 

formar förväntningarna på kreativa branscher. Pandemins inverkan på miljön, ekonomin, kulturen 

och samhället har gjort det ännu viktigare för konsumenterna att agera hållbart och socialt an-

svarsfullt samt utnyttja digitaliseringen. Långsiktiga investeringar i framtiden, såsom hållbar ut-

veckling och investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) är utma-

nande för vissa företag inom de kreativa branscherna när de kämpar för sin existens. 

2. Finansieringsansökan för att stöda förnyelse, hållbarhet och digitalisering i kreativa 
branscher  

Business Finland startar sin andra ansökningsprocess för finansiering av forsknings-, utvecklings- 
och innovationsprojekt (FUI) inom företag och forskningsorganisationer. Målet är att på ett lång-
siktigt sätt öka den kreativa ekonomins FUI-intensitet samt stärka samarbetet mellan företag och 
forskningsorganisationer inom den kreativa ekonomin och på så sätt främja förnyelsen av den kre-
ativa ekonomin. Finansieringen riktas särskilt till projekt som förnyar företagens digitala verksam-
hetsmiljö och främjar den gröna övergången. 

Finansieringen ska särskilt främja följande teman:   

• kreativa innehåll som service 
• utvecklingsprojekt i anslutning till produktion av format inom den audiovisuella sektorn 

De projekt som finansieras under ansökningstemat Kreativt innehåll som service utvecklar nya 
koncept baserade på digitala lösningar som lyfter service i fokus och tillför genuint nytt mervärde 
till kundupplevelsen. De bästa projekten uppnår en så intuitivt genomförd upplevelse att den 
känns som ett äventyr. Särskild uppmärksamhet fästs vid idéernas nyhet, intäktsmodell och kon-
kurrensfördel i förhållande till befintliga lösningar. Innehållen som tillhandahålls som service kan 
bestå av olika kreativa innehåll från olika näringsgrenar, såsom litteratur, media, spelbranschen, 
evenemang, mode och musik. Det är viktigt att projekten är betydligt kommersiellt skalbara och 
att de i tillräckligt hög grad baserar sig på att utnyttja digitala möjligheter som en konkurrensför-
del. Projekten får inte omfatta faktisk innehållsproduktion, med undantag för de genomföranden 
som krävs för utvecklingsarbete och testning. 

När det gäller Utvecklingsprojekt med anknytning till produktion av den audiovisuella branschens 
format beviljas finansiering för sådana utvecklingsprojekt i branschen där det skalbara innehålls-
konceptet produceras av en ny prototyp som genomförts på ett sätt som skapar konkurrensförde-
lar. Konkurrensfördelar kan exempelvis uppnås genom ett nytt skalbart verktyg eller en skalbar 
produktionsmetod. Prototypen kan t.ex. vara ett pilotavsnitt av en TV-serie och/eller en formatbi-
bel som utnyttjar den här nya metoden. 
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2.1. Finansieringskriterier och genomförandemodell 
 

De finansierade projekten har inte begränsats till något speciellt teknologi- eller affärsverksam-

hetsområde, men vart och ett av dem ska i enlighet med Finlands program för hållbar tillväxt in-

kludera ett element som avsevärt främjar digitaliseringsutveckling. De resultat som eftersträvas 

ska syfta till att utveckla och tillämpa nya digitala lösningar i förhållande till de finska kreativa 

branschernas nuvarande praxis. Syftet med projekten är att bidra till främjandet av digital praxis 

och användning av teknik i olika kreativa branscher. 

När det gäller innehållet i de projekt som finansieras är de centrala kriterierna deras innovativa ka-

raktär och de eftersträvade resultatens inverkan på de finska kreativa branschernas internationella 

konkurrenskraft. De FUI-projekt som väljs ut för finansiering kan vara kopplade till internationellt 

samarbete, särskilt europeiskt samarbete, och de kan därmed omfatta gränsöverskridande samar-

bete. 

Finansieringen är konkurrensutsatt och behovsprövad. Alla företag som uppfyller minimikraven får 

inte automatiskt finansiering. Business Finland bedömer alltid företagets affärsverksamhet som en 

helhet när det fattar sitt beslut: innovationen bedöms åtminstone nationellt, den konkurrensfördel 

som lösningen medför, teamet och finansieringens tillräcklighet. Utöver dessa kriterier utvärderar 

vi den ansökande organisationens kompetens och förmåga att genomföra projektet samt pro-

jektets genomförandeplan. Dessutom betonar man vid utvärdering av projekt att allmänna mål för 

grön och digital omställning i Finlands program för hållbar tillväxt genomförs. 

Mer information om Finlands program för hållbar tillväxt finns på Business Finlands och Finansmi-

nisteriets webbplatser. 

Finansieringsansökan är uppdelad i två delar: 

1) Projekt för enskilda företag (punkt 3) 
 

2) Gemensamma projekt (punkt 4) 

För ansökningarna kan finansiering på totalt minst 3,5 miljoner euro användas. 

Åtgärder som finansieras via EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility 

(RRF)) får inte orsaka betydande skador på miljön. Alla projekt som finansieras via Finlands pro-

gram för hållbar tillväxt ska uppfylla de så kallade ”Do No Significant Harm”-kraven (DNSH). Sö-

kande ska förbereda sig på att svara på DNHS-frågor som är en obligatorisk del av finansieringsan-

sökningen. Mer information om DNSH-kraven finns i bilagan (BILAGA 2). 

Penningtvättslagen och EU:s direktiv om penningtvätt kräver att företaget eller enheten identifierar 

sina verkliga förmånstagare, anmäler deras uppgifter för registrering och håller dem uppdaterade. 

I enlighet med RRF-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241, arti-

kel 22) ska Business Finland samla in följande uppgifter om den faktiska ägaren och förmånstaga-

ren (faktiska ägare och förmånstagare) till den slutliga mottagaren av medlen: förnamn, efter-

namn och födelsedatum. En förutsättning för beviljande av finansiering är att sökanden har lämnat 

uppgifter om företagets verkliga förmånstagare till Patent- och registerstyrelsen. 

https://www.businessfinland.fi/sv/kampanjasivut/finlands-program-for-hallbar-tillvaxt
https://vm.fi/sv/hallbar-tillvaxt
https://vm.fi/sv/hallbar-tillvaxt
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Kriterier för andra projekt som finansieras via programmet för hållbar tillväxt har beskrivits i bila-

gan (BILAGA 1). 

Finansiering som beviljas inom ramen för EU:s återhämtningsinstrument ersätter inte Business Fin-

lands etablerade finansieringsmöjligheter. Business Finland kan inom ramen för sina normala 

finansieringsbefogenheter överväga att också finansiera (större) FUI-projekt som avviker från kri-

terierna för storleksklass som ställs i denna ansökan, om de anses ha betydande konsekvenser för 

utvecklingen av de finska kreativa branscherna och ekosystemen. 

 

3. Finansiering av enskilda företags projekt 
  

3.1. Förutsättningar för finansiering 
 

Företag som bedriver ekonomisk verksamhet (Ab, Abp, Kb, Öb och andelslag) kan ansöka om 

finansiering oberoende av storleksklass. Det är dock inte möjligt att bevilja finansiering till fysiska 

personer och därför är det inte möjligt att finansiera firmanamn. I denna ansökan beviljas inte hel-

ler föreningar eller stiftelser finansiering. 

Den som ansöker om finansiering behöver inte vara ett företag som är verksamt inom de kreativa 

branscherna, men innehållet i utvecklingen måste vara inriktat på de kreativa branschernas behov 

och tillämpning inom näringsgrenen. Finlands program för hållbar tillväxt kräver att man med ut-

vecklings- och pilotfinansiering möjliggör förnyelse av kreativa sektorer och evenemangsbranschen 

samt ett nytt samarbete mellan företag och de kreativa branscherna med hjälp av försöks- och ut-

vecklingsfinansiering och genom användning av testade finansieringsmodeller. 

Finansieringsmottagaren ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt. Organi-

sationen ska ha trovärdiga personalresurser och ekonomiska resurser för att genomföra utveckl-

ingsprojektet och utnyttja dess resultat i sin affärsverksamhet, till exempel ett team där minst en 

person på heltid ansvarar för utveckling av affärsverksamheten.  

Finansieringen är de minimis-stöd. Enligt EU-förordningen kan ett företag och andra finländska fö-

retag som hör till samma koncern eller bestämmanderätt få de minimis-stöd till ett belopp av högst 

200 000 euro under innevarande och föregående två räkenskapsperioder. Företaget ska självt 

övervaka det mottagna stödbeloppet och ange tidigare mottaget de minimis-stöd i finansieringsan-

sökan. Om företaget inte har fått något stöd, anges 0 euro som stödbelopp.  

En förutsättning för beviljande av finansiering är dessutom att sökanden, när ansökan lämnas in, 

har finansiella nettotillgångar (kortfristiga fordringar + bankfordringar - kortfristiga skulder) på 

minst 50 000 euro eller 50 % av projektets helhetskostnader. 

Den vägledande genomförandetiden för projekten är högst 18 månader. Projekt som i denna ansö-

kan finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska slutföras senast i december 

2025. 
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3.2. Stödberättigade kostnader och finansieringens belopp 
 

Finansieringen ska användas för penninglöner och lönebikostnader som gäller företagets anställda 

som deltar i utvecklingsprojektet samt för köp av experttjänster. Utöver det kan en kalkylmässig 

post för övriga kostnader godtas. I dessa övriga kostnader ingår allmänna kostnader, resekostna-

der, kostnader för material och förnödenheter, utrymmeshyra samt införskaffning, hyra eller av-

skrivning av utrustning (inklusive molntjänster). Business Finland godtar övriga kostnader som 

uppgår till högst 20 procent av penninglönernas och de köpta tjänsternas totala belopp. 

De godkända totalkostnaderna för ett projekt som finansieras är högst 100 000 euro. Business Fin-

land beviljar företaget 50 procent av de godkända totalkostnaderna i bidrag, vilket innebär att bi-

dragets maximibelopp är 50 000 euro. Finansieringen är de minimis-stöd. Av den beviljade finan-

sieringssumman kan 70 procent betalas ut som förskott. Kostnaderna kan godkännas tidigast från 

och med den dag då ansökan har skickats till Business Finland.  

 

Finansiering kan inte användas för: 

• exportrelaterade aktiviteter, det vill säga löpande kostnader med direkt anknytning till ex-

portvolymer, etablering och drift av ett distributionsnät, till exempel en nätbutik, och andra 

exportaktiviteter 

• operativ verksamhet såsom kostnader för produktion, reklam, marknadsföring eller försälj-

ning 

• kostnader för broschyrer och annonser 

• investeringar, reparations- och byggkostnader 

• kostnader för utarbetandet av ansökan. 

Mer information om Business Finlands finansieringsvillkor: De minimis-stöd för företag (businessfin-

land.fi) 

4. Finansiering av gemensamma projekt 

 

När det gäller gemensamma projekt finansieras i första hand de projekt som beskrivs i punkt 4.1. I 

andra hand finansieras också forskningsprojekt som genomförs av en eller flera forskningsorgani-

sationer utan parallella företagsprojekt. Finansiering som riktas till forskningsorganisationer kan 

beviljas till ett belopp av sammanlagt 2,0 miljoner euro. 

4.1 Co-Innovation Light – modell för gemensamma projekt  
 
Business Finland kan bevilja finansiering för gemensamma projekt mellan företag och forsknings-

organisationer. I ett gemensamt projekt ska konsortiets medlemmar komma överens om pro-

jektets innehåll, mål och användning av resultaten. En beskrivning av helheten, samarbetet samt 

varje parts roll och ansvar som en del av konsortiet beskrivs i den gemensamma projektplanen. 

Alla parter ansöker separat om finansiering för de kostnader som hänför sig till deras respektive 

andel. 

https://www.businessfinland.fi/4b0fc9/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/yritysten_de_minimis_-avustus.pdf
https://www.businessfinland.fi/4b0fc9/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/yritysten_de_minimis_-avustus.pdf
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• Minst tre företag och en forskningsinstitution ska delta i projektet. Minst två företag ska ha 

ett eget finansierat utvecklingsprojekt. 

• De totala godkända kostnaderna för parallella utvecklingsprojekt för företaget får uppgå till 

högst 100 000 euro och finansieras med högst 50 000 euro de minimis-stöd.  

• Vid bedömningen av projekten iakttas i huvudsak kriterierna för Business Finlands Co-Inno-

vation-projekt till exempel i fråga om verkligt samarbete och kriterier för offentlig forsk-

ning. I synnerhet när det gäller de affärs- och exporteffekter som eftersträvas för företags-

projekt samordnas bedömningskriterierna på ett sätt som motsvarar projektens dimension-

ering.    

För de deltagande företagens finansieringsvillkor och godtagbara kostnader gäller de kriterier som 

anges i punkt 3 ovan. För forskningsorganisationer gäller kriterierna och finansieringsvillkoren för 

offentlig forskning och en finansieringsnivå på 70 procent. 

4.2 Forskningsprojekt 
 

I ansökan kan finansiering också beviljas för forskningsprojekt som genomförs av forskningsorga-

nisationer. Den sökande kan vara en eller flera forskningsorganisationer tillsammans. Alla delta-

gande parter ansöker separat om finansiering för de kostnader som hänför sig till deras respektive 

andel. 

• Parallella företagsprojekt är inte obligatoriska i projekten.  

• I första hand finansieras regionöverskridande projekt med deltagare från minst två land-

skap.  

• Alla projekt måste omfatta flera verkligt engagerade företag som deltar i styrningen av 

forskningen.  

• Av den godkända totala budgeten ska minst fem procent finansieras av minst tre olika 

stödmottagare som lämnat in anmälan om deltagande. 

För forskningsorganisationer gäller i övrigt kriterierna och finansieringsvillkoren för offentlig forsk-

ning och en finansieringsnivå på 70 procent. De utnyttjande företagens deltagande ska kontrolle-

ras på grundval av de anmälningar om deltagande som lämnats in. 

Mer information om Business Finlands finansieringsvillkor: Villkor för finansiering av offentlig forsk-

ning 

5. Ansökan 

 

5.1 Finansieringsansökan för företag 

De grundläggande uppgifterna om sökanden och ansökan fylls i på normalt sätt i Business Finlands 

nätservice. 

1. På fliken Sökande väljer du din organisationstyp enligt storlek: startup/pk-yritys/suuryritys. 
2. På fliken Finansieringstjänst väljer du: Tempo 
3. På fliken Organisation anger du FO-nummer och namnger projektet. 
4. Fliken Hakemuksen perustiedot: 

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/samarbete-mellan-foretag-och-forskningsorganisationer/co-innovation
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/samarbete-mellan-foretag-och-forskningsorganisationer/co-innovation
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• Kontrollera att ansökningens grunduppgifter och uppgifterna om ansvars- och kontaktper-
sonen och utgifterna stämmer. 

• RRF-programmet för hållbar tillväxt: Välj ”RRF Kreativa branscher”  
• Svara sedan på frågor om miljöeffekter i anslutning till projektet. Alla projekt som finansie-

ras via Finlands program för hållbar tillväxt ska uppfylla de så kallade ”Do No Significant 
Harm”-kraven. Ett krav enligt EU:s återhämtningsinstrument är att inga åtgärder får inne-
bära betydande skada för miljön. 

5. Företagets nuläge: Beskriv organisationens och verksamhetens nuläge i korthet. Berätta 
vad ni gör och när verksamheten börjat. Bifoga en utskrift av bokföringen (resultaträkning 
och balansräkning) som är högst 2 månader gammal. 

6. Kasvuvisio: Beskriv organisationens framtidsplaner, hur ni planerar utveckla verksamheten 
inom de närmaste åren och vad ni gör för att förverkliga dessa planer. 

7. Fliken Projektin tavoitteet: Passera den första frågan (projektin tavoitteet). I punkten ”Pro-
jektets effekter” berätta hur projektet främjar affärsverksamheten hos finansieringsmotta-
garen och/eller andra aktörer i de kreativa branscherna. Om projektets syfte är att fortsätta 
utvecklingsarbetet från ett tidigare projekt som redan beviljats finansiering från Business 
Finland eller NTM-centralen, beskriv hur resultaten från det tidigare projektet beaktas. 
Svara också på frågan om vem som genomför projektet. 

8. Fliken Projektin toteutus: Ange projektets tidtabell och bifoga en projektplan i .doc-format. 
9. Budjetti ja rahoitus: Specificera projektets kostnader samt redogör för självfinansieringen. 

 

Obs! Om många företag söker finansiering för samma projekthelhet, skickar varje företag in en 
egen ansökan. Alla ger projektet samma namn och nämner samarbetet i projektplanen. 

5.2 Finansieringsansökan för gemensamma projekt  

De grundläggande uppgifterna om sökanden och ansökan fylls i på normalt sätt i Business Finlands 

nätservice.  

• Välj ”Co-Innovation samprojekt” om det är fråga om ett gemensamt Co-Innovation 

Light-projekt mellan forskningsorganisationer och företag eller ett gemensamt projekt 

mellan flera forskningsorganisationer: 

o Samordnaren för det gemensamma projektet väljer "Co-Innovation huvudansö-

kan”. Om samordnaren avser att ansöka om finansiering även för sitt eget pro-

jekt, ska samordnarens huvudansökan DESSUTOM kompletteras med ansökan 

”Co-Innovation deltagare”. Huvudansökan är inte en finansieringsansökan, utan 

en gemensam del som samlar delprojekten. Samordnaren ska bifoga en gemen-

sam projektplan för konsortiet. 

o Deltagaren för det gemensamma projektet väljer "Co-Innovation deltagare”. 

o Om du som företag ska gå med i en Co-Innovation Light-helhet, ska du använda 

Tempo-ansökningsmallen och lägga till referensen för det gemensamma pro-

jektet som du fått från samordnaren på förstasidan av ansökan: ”Om den refe-

rensuppgift som begärs i utlysningen inte finns ovan i rullgardinsmenyn, skriv 

den här”. Till exempel referens för ett gemensamt projekt 1234/31/2022. 

• I ett projekt som genomförs av en enskild forskningsorganisation anges projekttypen 

”Offentlig forskning i samarbete med näringslivet”. 
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• För RRF-programmet för hållbar tillväxt ska du välja ansökningskoden ”RRF Kreativa 

branscher”. Då öppnas ett antal frågor om EU:s sex miljömål som den sökande måste 

fylla i noggrant. 

• Forskningsparterna ska till sin egen ansökan bifoga formulären ”MEDDELANDE OM DEL-

TAGANDE I PROJEKT” som fyllts i av de företag som deltar i projektet och i vilka företa-

gen beskriver sin syn på forskningsprojektets betydelse och utnyttjandet av resultaten 

samt anger beloppet på eventuell finansiering. Det som beskrivs ovan gäller inte före-

tag som deltar med ett eget utvecklingsprojekt.  

• Projektets namn ska ha följande format hos alla parter: ”RRF Kreativa branscher – [pro-

jektets gemensamma namn]". 

• I fältet Fritt följebrev på sista sidan av ansökningstjänsten (”Sammandrag och sänd-

ning”) anges med vem Business Finlands expert har diskuterat projektet före ansökan. 

6. Tidtabeller för ansökan 

 

1) Ansökningstiden för gemensamma projekt inleds den 4 april 2022 och avslutas den 16 sep-

tember 2022. Beslut om finansierade projekt fattas senast den 31 januari 2023.  

 

2) Ansökningstiden för enskilda företag inleds den 1 juni 2022 och ansökningarna ska lämnas in 

senast den 30 september 2022. Beslut om finansierade projekt fattas senast 31.1.2023  

 

Vid behov kan nästa ansökningsomgång öppnas våren 2023. Beslut om detta och den tillämpliga 

genomförandemodellen fattas före utgången av 2022.  

Projekt som i denna ansökan finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska slutfö-

ras senast i december 2025.  

7. Kompletterande information 

 

Företagsprojekt: kontakta vår kundservice och lämna ett meddelande med koden ”RRF – ansö-

kan om innovationsfinansiering för kreativa branscher”. En av våra sakkunniga kontaktar dig så 

snart som möjligt. 

Gemensamma projekt: aki.parviainen@businessfinland.fi 

 

  

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/kontakt/kundservice
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BILAGA 1: Kriterier som rör projekt som ska finansieras via programmet för hållbar 
tillväxt 

 

Finland följer i sina finansieringsbeslut gällande statsstödsregler och instruktioner och beaktar 

DNSH:s tekniska instruktion C(2021) 1054 final. Uppskattade utsläpp av växthusgaser i projekt 

inom ramen för EU:s utsläppshandel ska understiga jämförelsevärdet[1][2][3][4] 

Projekten ska uppfylla relevanta förbindande EU:s och nationella miljöbestämmelser. Finansierade 

projekt ska uppfylla val- och behörighetsvillkor enligt Do no significant harm -principens tekniska 

instruktioner 2021/C58/01 samt bildande av stödinstrument för återhämtning enligt kriterier för 

främjande av digital förändring given förordning (EU) 2021/241 bilaga VII åtgärd 015. 

 

  

 

[1]Om de uppnådda växthusgasutsläppen i de stödda åtgärderna inte är avsevärt lägre än de tilläm-

pade jämförelsevärdena, ska man motivera orsakerna, varför detta inte är möjligt. Utsläppsrättigheter-

nas jämförelsevärden som tillämpas på utsläppshandelns tillämpningsområde har getts med kommissionens genomfö-

randeförording (EU) 2021/447. 

 

[2] Undantag är sådana projekt el- och/eller värmeproduktionsanläggningar som använder jordgas 

samt överförings- och delningsinfrastruktur som hör till dessa, vilka motsvarar ingen betydande 

skadeprincip i den tekniska anvisningens (2021/C58/01) bilaga III. 

 

[3] Begränsningen rör inte de här åtgärdens handlingar i anläggningar, som uteslutande har kon-

centrerat sig på farligt avfall som är olämpligt för återvinning, och nuvarande anläggningar, där må-

let med uppdragen i denna åtgärd är att öka energieffektiviteten, omhändertagande av rökgaser, 

för lagring eller användning eller omhändertagande av material från avfallsförbränningsanläggning-

arnas aska förutsatt, att handlingarna inte ökar anläggningens avfallshanteringskapacitet eller fort-

sätter anläggningens användningsålder; där resultatet har visats på anläggningsnivå. 

 

[4] Begränsningen rör inte åtgärder som riktas mot nuvarande mekaniska-biologiska behandlings-

anläggningar, om målet är att öka energieffektiviteten eller att efteråt installera insamlingslösningar 

för separering av bioavfall och anaeorobisk rötning på anläggingen, förutsatt att åtgärderna inte 

ökar anläggningens avfallshanteringskapacitet eller anläggningens livslängd; där resultat visas på 

anläggningsnivå. 
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BILAGA 2: Läs mer om DNSH-kravet (”Do No Significant Harm”) 

  

Alla projekt som finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt ska uppfylla de så kallade ”Do 

No Significant Harm”-kraven.  I EU:S återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility 

(RRF)) finns ett krav, på att inga åtgärder får orsaka betydande skapa på miljön. Ekonomisk verk-

samhet anses orsaka betydande skada för 

a. begränsning av klimatförändringar,  
- om verksamheten leder till betydande växthusgasutsläpp,  

 
b. anpassning till klimatförändringar,  

- om verksamheten leder till att det nuvarande klimatet och det förväntade framtida klima-
tet får ökade negativa konsekvenser för själva verksamheten eller för andra människor, 
naturen eller tillgångar, 
 

c. hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser,  
- om verksamheten skadar vattenförekomsters, inbegripet yt- och grundvatten, goda status 

eller goda ekologiska potential, eller  
- marina vattens goda miljöstatus.  

 
d. den cirkulära ekonomin, inbegripet förebyggande och materialåtervinning av avfall, om  

- verksamheten leder till betydande ineffektivitet vid användningen av material eller vid di-
rekt eller indirekt användning av naturresurser såsom icke förnybara energikällor, rå-
material, vatten och mark i ett eller flera stadier av produkternas livscykel, inklusive vad 
gäller produkternas hållbarhet, reparerbarhet, uppgraderbarhet, återanvändbarhet eller 
möjligheten att materialåtervinna dessa,  

- verksamheten leder till en betydande ökning av generering, förbränning eller bortskaf-
fande av avfall, med undantag för förbränning av farligt avfall som inte kan materialåter-
vinnas, eller  

- långsiktigt bortskaffande av avfall kan orsaka betydande och långvarig skada för miljön.  
 

e. förebyggande och begränsning av miljöföroreningar,  
- om verksamheten leder till en betydande ökning av utsläpp av föroreningar till luft, vatten 

eller mark jämfört med situationen innan verksamheten inleddes, eller  
 

f. skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem, om verksamheten  
- medför betydande skada för ekosystems goda tillstånd och motståndskraft, eller  
- skadar bevarandestatusen för livsmiljöer och arter, inbegripet sådana som är av unionsin-

tresse.  

 

Svarsexempel på DNSH-formulären finns bland annat på: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=FI s. 16 

Finlands program för hållbar tillväxt: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176 bi-

laga 3, sidorna 504-506. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=FI
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176

