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Business Finlandin kautta kanavoitava
RRF-rahoituskokonaisuus toteutetaan muusta rahoituksesta
poiketen erillishakuina vv. 2021-2023
- vaatii sivujen aktiivista seurantaa
Suomen kestävän kasvun ohjelma – RRF - Business Finland
Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä
tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.
Elpymisrahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin
ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua. Suomen kestävän kasvun ohjelma on osa EU:n elpymisvälinettä
(Recovery and Resilience Facility, RRF).
Ohjelman toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2021-2023. Business Finlandille on esitetty
myöntövaltuuksia noin 530 miljoonan euron arvosta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Mitä rahoitus yritykselle mahdollistaa
YRITYSTEN KANSAINVÄLISEN KILPAILUKYVYN KASVATTAMISTA: Nyt on aika ajatella isosti ja luoda
uutta kilpailuetua.

EDELLÄKÄVIJYYTTÄ JA UUDISTUMISTA: Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä saavuttamaan edelläkävijän
asema. RRF-rahoitus mahdollistaa elinkeinojen rohkeaan uudistumisen ja viennin kasvattamisen.
VETOA VIENTIIN: Elpymispaketilla paitsi tuetaan suomalaisia yrityksiä, myös luodaan uusia vientimahdollisuuksia
koko EU:n alueella. Paketilla edistetään koko Euroopan tasolla vihreää ja digitaalista siirtymää, mikä avaa uusia
markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.
NOPEUS ON VALTTIA: Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä vuosina 2021-2023 ja projektien on päätyttävä vuoden
2025 loppuun mennessä.
Business Finland hyödyntää yrityksille ennestään tuttuja rahoitusinstrumenttejaan RRF-haussa;
kuten veturihankkeet ja T&K-rahoitus, mikä mahdollistaa nopean liikkeelle lähdön. Poikkeuksena
investointirahoitushaut.

2.6.2021 – 30.3.2022

16.4.2021 – 30.9.2022
Tulevaisuuden avainalat ja vetureiden
kumppanuushankkeet

Veturiyritysten haastekilpailu (päätökset)

RRF
rahoitushaut

xx.xx.2022-xx.xx.2022

14.10-15.12.2021
Ideahaku

Kokeiluympäristöt, innovaatioinfrastruktuurirahoitus
1.3.-29.4.2022 (Yksittäisten yritysten hankkeet), 4.4.-16.9 (Yhteishankkeet)
Matkailualan kestävä ja digitaalinen kasvu
21.1.2022 - 30.6.2022
Vähähiilinen vienti

15.8.2021 - 31.3.2022
Akkuteollisuus
23.8.2021 - 15.10.2022, kesän rahoituskierroksen DL 31.3.2022
Kasvuyritysten innovaatiotuki (jatkuva haku)

Suurin osa vuonna
2021 avatuista
hausta toteutetaan
myös 2022, jolloin
suurin osa
rahoituksesta tulee
sidottua.
HUHTI

TOUKO
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1.9.-31.10.2022
Vähähiilinen rakennettu ympäristö

23.8.2021 - 31.3.2022
Vähähiilinen rakennettu ympäristö

4.4-16.9.2022 Yhteishankkeet, 1.6-30.9.2022 Yksittäisten yritysten hankkeet
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Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakeminen

1

Hakijan ja hakemuksen perustiedot täytetään normaalisti Business Finlandin
sähköisessä hakemusjärjestelmässä

2

Valitse oikea rahoituspalvelu esimerkiksi ”Tutkimus-, kehitys-, ja pilotointi”.

3

Valitse kohdassa ”RRF – Suomen kestävän kasvun ohjelma” -valikosta kyseisen
haun tunniste, esimerkiksi ”RRF – kasvuyritysten innovaatiotuki”.

4

Vastaa projektin osalta ympäristövaikutuksiin liittyviin kysymyksiin.
Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on
täytettävä ns. ”Do No Significant Harm”-vaatimukset. EU:n elpymisvälineessä on
vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle
merkittävää haittaa.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu

Vinkkejä hakemiseen
 Lisätietoa ja tarkemmat rahoitushakujen
infot, yhteyshenkilöt ja
päivämäärät: Suomen kestävän kasvun
ohjelma / BF info ja rahoitushaut
 Rahoitushakukohtaisilla www-sivuilla lisätietoa
rahoituksen hakemisesta – tutustu näihin ensin

 Yleinen neuvonta BF asiakaspalvelu – voit
jättää viestiä tai soittaa meille
 Jos hakuilmoituksessa on mainittu
yhteyshenkilö, heihin voi olla yhteydessä
etunimi.sukunimi@businessfinland.fi

KANSAINVÄLISTYMISNEUVONTA

Asiantuntijat Suomessa ja maailmalla neuvovat Business Finlandin
asiakasyrityksiä kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa.

PALVELUMME

MARKKINATIETO JA KONTAKTIT

Tunnistamme lupaavia liiketoiminta-mahdollisuuksia markkinoilta ja autamme
löytämään sopivat kumppanit ja kontaktit.

RAHOITUS

RRF-hakujen lisäksi
Business Finlandin
normaalit palvelut ovat
hyödynnettävissä, mikäli
kaipaat apua yrityksesi
kansainvälisen kasvun ja
kilpailukyvyn
kehittämiseen.

Tarjoamme rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan
kehittämiseen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja
tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten
kanssa.

OHJELMAT

Tarjoamme ohjelmissa Business Finlandin kansainvälistymisen ja
innovaatiorahoituksen palveluista kokonaisuuksia, jotka on räätälöity kunkin
ohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien mukaisiksi.

EKOSYSTEEMIT

Ekosysteemit parantavat yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja
menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti pk-yritykset saavat eväitä
kasvuun ja suuret, usein veturiyrityksinä toimivat, vauhtia uudistumiseen.

ON AIKA
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PYSY KUULOLLA
Tilaa uutiskirje

TUTKI MAHDOLLISUUKSIA

Tutustu sivustollamme alallesi oleelliseen lisätietoon
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