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Utlysning om innovationsfinansiering för expertis och teknik inom hälsa 
och välbefinnande 
 
Utlysningen om finansiering gäller tillämpningsområdet nya innovativa lösningar för hälso- och 

välbefinnandesektorn som utvecklar digitala lösningar, tekniker och praxis för hälso- och sjukvård. 
Projektgenomförarna behöver inte verka i dessa branscher, men resultaten bör främja åtgärder i den nya 

vägkartan för hälsovårdsbranschens tillväxtstrategi som stärker hälsovårdsbranschens ekosystem och 
exportfrämjande. 

 

Beskrivning av utlysning 
 

Utlysningen genomförs inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av EU:s 
återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF). Åtgärderna inom programmet vidtas under 

2021–2023.  Genom återhämtningsfinansieringen främjas  
Förnyelsen av näringsstrukturen och de finländska företagens konkurrensfördel på ett hållbart sätt.   

 

Konkurrensfördelar och produktivitet måste skapas genom nya affärsmodeller och genom att utnyttja data bättre. 
På lång sikt är målet att skapa flera företagsdrivna tillväxtekosystem i Finland som riktar sig till den globala 

tillväxtmarknaden med målet att ha en omsättning i miljardklass, stöda utvecklingen av spetskompetens samt 
tillkomsten av nya innovativa produkter och tjänster. 

 

Utlysningen riktar sig till företag som söker internationell tillväxt och, i gemensamma projekt, till 
forskningsorganisationer som stödjer deras utveckling. Företag registrerade i Finland som vill växa och 

internationalisera sig och som har tillräckliga ekonomiska resurser samt mångsidig kompetens och ett team kan 
ansöka om finansiering. Dessutom krävs en konkurrensfördel på den internationella marknaden. En 
forskningsorganisation kan söka medel som en del av ett saminnovationsprojekt. 

Vilka teman kan man söka finansiering för? 

Business Finland stärker ekosystemen och exportfrämja hälso- och välbefinnandetjänster och teknologier. 

Projekt kan gälla exempelvis  

 digitala lösningar för hälsosäkerhet  

 övervakningslösningar för människors välbefinnande 

 digitala stödtjänster för välbefinnande 

 lösningar för teknikstött boende för äldre 

 nytt slags utnyttjande av data och avancerad teknik såsom artificiell intelligens samt bred tillämpning av 

dessa i hälso- och välbefinnandebranschen 

 främjande av andra mål i den nya vägkartan för hälsobranschens tillväxtstrategi 2020–2023 
 

De viktigaste utlysningskriterierna är preliminärt projektens innovativitet, främjande av digitalisering, inverkan på 
företagets förnyelse, eftersträvad internationell omsättning, kompetens och förmåga att genomföra projektet samt 

projektets genomförandeplan.  

 
Hurdana projekt kan man söka finansiering för? 

Med finansieringen stöder Business Finland nytt kreativt forskningsarbete. Finansieringen riktas mot självständiga 

forskningsprojekt i företagen eller mot Co-innovation-projekt tillsammans med forskningsorganisationer. Projekten 

ska avslutas senast 31.12.2025.  
 

Finansieringens effekter för projekten:  

 skapar ny kompetens och kunskap för företag och samarbetsnätverk 

 man tar en större risk än normalt, vilket innebär stor marknadspotential om man lyckas 

 efter att projektet avslutats behövs ofta ytterligare utvecklingsarbete för att kommersialisera resultaten. 

https://vm.fi/sv/hallbar-tillvaxt
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Business Finland beviljar högst 50 procent av projektets totala kostnader vid finansieringen av små och medelstora 
företags forskningsprojekt. För midcap-företag och stora företag är finansieringen högst 40 procent och för 

forskningsorganisationer vanligen 70 procent av projektets totala kostnader. Läs mer om finansieringen av 
forskning och utveckling: 

 Små och medelstora företag och midcap-företag: https://www.businessfinland.fi/sv/for-
finlandskakunder/tjanster/finansiering/forskning/forsknings-och-utvecklingsfinansiering  

 Stora företag: https://www.businessfinland.fi/sv/for-
finlandskakunder/tjanster/finansiering/forskning/forskning-utveckling-och-pilotforsok-stora-foretag  

 Forskningsorganisationer: https://www.businessfinland.fi/sv/for-
finlandskakunder/tjanster/finansiering/samarbete-mellan-foretag-och-forskningsorganisationer  

De stödinstrument som används är förenliga med reglerna om statligt stöd. Finansiering för företag baseras på 

Business Finlands befintliga finansiella instrument, villkor och kriterier. Inget stöd kommer att beviljas för ett 
projekt som inte uppfyller villkoren i reglerna om statligt stöd. 

Särskilda kriterier i Finlands program för hållbar tillväxt (RRF-finansiering)  

I sina finansieringsbeslut följer Finland alla gällande bestämmelser och anvisningar om statsstöd och beaktar 
DNSH:s tekniska vägledning (Recovery and Recilience Facility).  

Avsnittet "Program för internationell tillväxt” av investeringar P3C4I2 ”Expertis och teknik inom hälsa och 
välbefinnande" är relaterat till mål "Utveckling och internationalisering av små och medelstora företag, inklusive 

produktiva investeringar (015)" och stödjer den digitala dimensionen med 40 %, som finansierad projekt skapar 

digitala lösningar som också kan skalas till exportmarknader. Digitaliseringens inom vården och 
användarorienterade välbefinnandelösningar, den växande internationella marknaden på området och digitala 

informationsresurser är betydande tillväxtmöjligheter för Finland. Kriterierna för att bevilja bidrag kommer i 
betydande utsträckning att omfatta kriterier som främjar digitalisering. 

Hur ansöker man om finansieringen? 

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

 Välj finansieringstjänst: 
o Företag: ”Forskning, utveckling och pilotförsök” eller ”Co-innovation” 

o Forskningsorganisationer: ”Co-innovation”  

 Välj i punkten ”Program och övriga kopplingar” i anknytning till ansökan ”RRF – Finlands program för 
hållbar tillväxt” och i menyn som identifiering ”RRF – Hälsa och välbefinnande". 

 Svara på frågorna om projektets miljöeffekter. Alla projekt som finansieras av 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 innebära betydande skada för miljön. 

Tidsplan för utlysningen 

Enligt den preliminära planen beviljas finansiering 2022 och 2023 till ett belopp av totalt fyra miljoner euro. 

Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna. För finansiering som 
beviljas 2022 ska ansökan lämnas in senast 31.1.2022 och för finansiering som beviljas 2023 senast i slutet 

av 2022. 
 
Ta kontakt 

Vänligen kontakta er kontaktperson hos Business Finland eller vår kundservice (Skicka ett meddelande med 

rubriken: RRF – Hälsa och välbefinnande i god tid innan ansökan lämnas in. 
 

Om du är en ny kund, gå till sidan Bli kund. 

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandskakunder/tjanster/finansiering/forskning/forsknings-och-utvecklingsfinansiering
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandskakunder/tjanster/finansiering/forskning/forsknings-och-utvecklingsfinansiering
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandskakunder/tjanster/finansiering/forskning/forskning-utveckling-och-pilotforsok-stora-foretag
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandskakunder/tjanster/finansiering/forskning/forskning-utveckling-och-pilotforsok-stora-foretag
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandskakunder/tjanster/finansiering/samarbete-mellan-foretag-och-forskningsorganisationer
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandskakunder/tjanster/finansiering/samarbete-mellan-foretag-och-forskningsorganisationer
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/natservice
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/kontakt/kundservice
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/bli-kund-hos-oss
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Mer information  

Outi Tuovila, Laura Mustaniemi. E-postadresser: fornamn.efternamn@businessfinland.fi 
 
 

mailto:fornamn.efternamn@businessfinland.fi
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LIITE: Läs mer om DNSH-kravet (”Do No Significant Harm”) 

 

Alla projekt som finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt ska fylla de s.k. ”Do No Significant Harm” -
kraven.  Ett krav enligt EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF) är att inga åtgärder 

får innebära betydande skada för miljön. Ekonomisk verksamhet 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 klimatet 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 
direkt eller indirekt användning av naturresurser såsom icke förnybara energikällor, råmaterial, 
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 bortskaffande av 
avfall, med undantag för förbränning av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas, 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 unionsintresse.  

 

Svarsanvisningar och svarsexempel på DNSH-frågorna finns i följande dokument:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN  

 
Omfattande preliminära DNSH-bedömningar gjordes under beredningen av programmet för hållbar 
tillväxt och finns i bilaga 3 till Finlands program för hållbar tillväxt: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176)  
 
 

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

