AI laskentatuki
 AI laskentatukea voidaan myöntää yrityksen merkittäville laskentaintensiivisille tekoälytutkimusprojekteille, joissa laskentakustannukset
ylittävät 20 000 € ja joille haetaan tai joille on jo aikaisemmin myönnetty Business Finlandin t&k-rahoitusta.
 AI laskentatukeen ovat oikeutettuja yritykset, joiden kokoluokka on mikro, pieni tai keskisuuri.
 AI laskentatuki on 100% CSC:n (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus) laskentakustannuksista, jos maksimituki-intensiteetti sen sallii,
kuitenkin maksimissaan 80 000 €. Tarkka maksimituki voidaan määritellä vasta, kun Business Finlandin asiantuntija on arvioinut projektin.
 AI laskentatukea voidaan hakea t&k-rahoituksen yhteydessä tai myöhemmin projektin aikana erillisellä muutoshakemuksella.
 Erityistä
1.
2.
3.
4.

huomioitavaa tuen hakemisvaiheessa:
Hakemusvaiheessa varmista, että olet kokoluokan perusteella oikeutettu tukeen ja että laskentakustannukset ovat min. 20 000 €.
Arvioi tarvittavien laskentaresurssien määrä ja niiden hinta CSC:n ohjeistuksen mukaisesti: https://research.csc.fi/pricing
Täytä t&k-rahoitushakemus. Liitä projekti AI Business -ohjelmaan ja kohdassa ’Lisätietoja’ mainitse, että olet hakemassa myös AI
laskentatukea ja kerro, mikä laskentaresurssien arvioitu hinta on.
Kun saat hyväksynnän laskentatuelle Business Finlandilta, ota yhteyttä CSC:hen laskentaresurssien järjestämiseksi ja lähetä
myönteinen rahoituspäätös CSC:lle.

 CSC:n laskentaresursseja voidaan käyttää myös Business Finlandin rahoittamissa co-innovation-projekteissa, kun yritykset ja tutkijat jakavat
laskentaresursseja yhteisprojektissaan. Tällöin yritysten ei kuitenkaan tarvitse hakea AI laskentatukea, jos he eivät käytä laskentaresursseja
yrityskohtaisessa projektissaan. Tällöin laskentaresurssit järjestetään tutkimuslaitosten tai yliopistojen kautta.

AI Computing Grant
 AI computing grant is available for a significant, computing intensive AI research project which is funded by Business
Finland through R&D funding, if computing costs of a research project exceed 20 000 €.
 Micro, small and medium sized companies are eligible for AI computing grant.
 The maximum value of a computing grant is 80 000 €, but it depends on the maximum aid intensity of each project.
The exact funding can be defined after a project application is assessed by Business Finland. AI computing grant is
100% of computing costs if the maximum aid intensity of the project allows it.
 AI computing grant can be applied together with R&D funding or later as a project change.
 What needs a special attention in the application phase:
1.
2.
3.
4.

In the application phase please ensure the eligibility: a company size and computing costs
Assess a need for computing resources and calculate the value of the usage of CSC – IT Center for Science’s resources:
https://research.csc.fi/pricing
Fill in your R&D project application. State clearly the amount of the computing grant applied in your application under
‘Lisätietoja’
As you get an approval from Business Finland, contact CSC to make arrangements for computing and send a funding
decision to CSC.

 CSC computing resources can also be used in co-innovation projects if companies and academia need to share
computing resources in their joint project. However companies do not need to apply AI computing grant if they do not
use CSC computing in their own project. The computing resources can be arranged through academia in these cases.
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