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1. Innovationsfondens kärnprinciper
• Finansieringen riktas till projekt för utveckling, innovationer och försök som skapar framtidens näringsliv och
konkurrenskraft, samt för att finansiera investeringar i anslutning till dessa. Med hjälp av finansieringen kan man även
möjliggöra tjänster som stödjer innovationsverksamhet och affärsverksamhet som strävar efter ny tillväxt.
• Projekten som finansieras ska genomföras i samarbete med högskolor och/eller näringslivet.
• Projekten som finansieras ska stödja Helsingfors stadsstrategi.
• Helsingfors stads sektorer, centralförvaltning, dotterbolag eller någon utanför stadskoncernen, exempelvis en högskola,
ett företag eller en registrerad förening, kan ansöka om finansiering.
• Helsingfors stadsstyrelses näringslivssektion beslutar om hur medlen används och handlägger i regel ansökningar under
sina möten fyra gånger om året, på basis av en bedömning från innovationsfondens styrgrupp.
• Projektansökningar som kräver snabb reaktion kan i undantagsfall behandlas också vid andra tidpunkter.

• Parallellt med den kontinuerliga ansökningen kan näringslivssektionen besluta om att rikta ansökningar om finansiering till
projekt av en viss typ eller med ett visst tema.
• Ansökningstiderna och info om allokering av finansieringen meddelas på sidan hel.fi/innovaatiorahasto -> svenska
• Läs innovationsfondens stadgar
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2. De finansierade projektens karaktär
• Från Innovationsfonden finansieras främst projekt
• vars genomslagskraft kan anses vara betydande,
• som på ett trovärdigt sätt kan konstateras vara genomförbara och mogna,

• som är fleråriga,
• där de som genomför projekten bidrar med tillräckliga resurser för projektet, en förmåga att hantera projektets risker
och dess övergripande genomförande. Således bör den sökande även påvisa övriga resurser för att genomföra
projektet och säkerställa genomslagskraften.

• Innovationsfonden kan även småskaligt och kortfristigt finansiera projekt med betydande potentiell genomslagskraft, men
vars effektivitet, genomförbarhet eller mognad inte i ansökningsskedet kan konstateras på ett övergripande sätt.
• Innovationsfonden kan således finansiera exempelvis förutredningar, mindre försök och projekt där man identifierar
osäkerhetsfaktorer eller risker.

• I ansökan om finansiering ska det framgå, med motivering, vad som reds ut eller prövas, och vilket resultat som
eftersträvas. För finansiering krävs dessutom att innovationsfondens basförutsättningar uppfylls.
• Dylika projekt kan senare ge upphov till egentliga projekt som kan finansieras med innovationsfondens medel.
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3. Kriterier för projekt som finansieras
• Projekten gör det möjligt för ny affärsverksamhet, nya företag och jobb att fungera på marknaden samt att skattemedel och
kompetens uppstår.
• Genom projekten uppstår nya möjligheter på marknaden, i synnerhet för lösningar som baserar sig på forskning, utveckling
och innovationer (produkter, tjänster, affärsmodeller mm.). Detta sker exempelvis då innovativa miljöer utvecklas genom att
skapa testplattformer och främja företagsamhet samt konkurrenskraft, projekten har en klar roll i den övergripande
innovations- och ekonomiska politiken.
• Då projektansökningarna bedöms tar man även hänsyn till projektets genomförbarhet, potentiella effekt och projektets nytta
i förhållande till finansieringens storlek.
• Vid bedömningen beaktas även projektens nytta för utvecklingen av tjänster för stadens invånare och kunder samt
främjandet av välmående.
• Vid bedömningen beaktas även projektens förmåga att stötta staden i dess målsättningar för klimatet och hållbar utveckling.

• Projektresultaten bör kunna utnyttjas även efter finansieringen. Resultaten bör kunna användas eller ge skalfördelar till
exempel i fortsatta projekt.
• Innovationsfonden finansierar inte projekt vars huvudsakliga fokus är att utveckla ett enskilt företags affärsverksamhet, eller
projekt som till sin karaktär utgör stadens grundläggande verksamhet.

• Fonden kan vara ett instrument för utveckling av stadens tjänster förutsatt att det finansierade projektet har ett samband
med innovations- och försöksverksamhet tillsammans med högskolor, företag och näringsliv samt bidrar till att nya
företagsinriktade lösningar uppstår.
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4. Helsingfors stads förbindelse till projekten
• Sökande utanför stadskoncernen ska ha en samarbetspartner från Helsingfors stad, dess sektor
eller centralförvaltning.
• Den enhet inom staden som har förbundit sig till samarbetet bör vara beredd att i egenskap av
sakkunnig presentera projektet och vilket mervärde det bidrar med, för innovationsfondens
styrgrupp och stadsstyrelsens näringslivssektion, i samband med utvärderings- och
beslutsprocessen samt projektets rapportering.
• Projekt som genomförs av stadens sektorer ska vara godkända av sektorchefen.
Centralförvaltningens projekt ska vara godkända av avdelningschefen eller affärsverkets vd.
• Projekt som finansieras av innovationsfonden ska ha en styrgrupp med minst en representant från
Helsingfors stad med uppgift att bidra till att projektet kan förverkligas och att stötta partnerskapet
mellan staden och den som genomför projektet.
• Den som har beviljats finansiering ansvarar alltid för att pengarna används korrekt.
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5. Ansökan om finansiering
• Ansökningarna ska göras med innovationsfondens ansökningsblankett.
• Ansökningarna kan lämnas in på finska och svenska eller på engelska, men ansökan ska ha en resumé på något av
nationalspråken. Beredningen av besluten görs på nationalspråken.
• För projekt som varar över 12 månader ska man lämna in en mellanrapport en gång om året med innovationsfondens
blankett för detta ändamål, såvitt inget annat överenskommits. Projekt som varar en kortare tid behöver inte lämna in
en mellanrapport om projektet framskrider enligt planerna. Utgående från rapporteringen beslutar stadsstyrelsens
näringslivssektion om finansieringen eventuellt fortsätter och om omdisponering av anslagen.
• Om projektet har producerat geografiska data ska dessa publiceras på Helsinki Region Infoshares (HRI) webbplats.
Det är möjligt att separat avtala om publicering av öppna data på ett annat ställe. Öppna data är exempelvis kartdata,
klimatindikatorer, barometrar och övrig motsvarande offentlig statistik (se exempel på sajten hri.fi)
• Den som mottar finansieringen ska lämna in en slutrapport på blanketten för detta ändamål, inom en månad från att
finansieringsperioden upphör, såvitt inget annat har avtalats. I slutrapporten ska man bedöma projektets framgång och
genomslagskraft i förhållande till bidraget, och samtidigt även lämna in den ekonomiska redogörelsen.
• Finansieringsmottagaren åtar sig även att föra en avslutande diskussion med finansiären vid en överenskommen
tidpunkt.
• Innovationsfonden kan kräva en extern utvärdering i samband med projektets slutbedömning för projekt av betydande
finansiell storlek. På basis av en riskbedömning kan staden dessutom förutsätta en revision, utöver normal ekonomisk
rapportering. Utvärderings- och revisionsberättelsen fastställs i samband med beslutet om projektfinansiering.
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6. Upphandling som görs med finansieringen
• Den som mottar finansiering ska iaktta upphandlingslagen (1397/2016) vid upphandlingar för
projektet när den som gör upphandlingen får mer än 50 procent offentligt stöd för detta.
• Upphandlande enheter såsom kommunala och statliga myndigheter, universitet och
offentligrättsliga organ som avses i upphandlingslagen ska iaktta upphandlingslagen oavsett
finansieringsandel.
• Upphandlingar som faller utanför upphandlingslagens tillämpningsområde (t.ex. små
upphandlingar) ska göras ekonomiskt effektivt och genom att dra nytta av
konkurrensmöjligheterna.
• Upphandling finansieras inte med innovationsfondens medel till de delar som upphandlingen
väsentligt överskrider marknadspriset och detta saknar särskilda grunder.
• De köpta tjänster som ingår i projektet måste vara skäliga i relation till totalfinansieringen, såvitt
det inte finns särskilda grunder för mer omfattande köpta tjänster.
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7. Villkor för att bevilja finansiering
• Innovationsfonden kan bevilja projekten helhetsfinansiering eller motfinansiering för extern finansiering.

• I princip beviljar fonden medel för högst 12 månader, men de kan bindas över flera år. Finansieringsbeslut som
fattas i slutet av året kan dock beviljas för mer än 12 månader, alltså både för det pågående året och det följande.
• Projektens finansieringsbeslut kan vara villkorliga och förutsätta exempelvis att övrig projektfinansiering
garanteras.

• Projektfinansiering som beviljats andra än stadens aktörer betalas huvudsakligen på förhand för ett år åt gången.
Utgående från en riskbedömning kan finansieringen även delas upp på flera utbetalningar, vilket meddelas separat
i finansieringsbeslutet. I anslutning till stadens centraliserade anslag öppnas en projektstruktur för stadens interna
projekt. I den strukturen reserveras projektfinansieringen per kalenderår för projektens disposition.
• Den som genomför projektet åtar sig att påvisa andelen självfinansiering i projektet, vilken angetts i ansökan, såvitt
fonden inte separat har godkänt en ändring av projektplanen. Om den självfinansiering som angetts inte realiseras
under projektet, kan den beviljade finansieringen minskas i samma förhållande och eventuellt måste på förhand
betald finansiering returneras till innovationsfonden.
• Om projektet inte har startat inom sex månader från finansieringsbeslutet, förfaller beslutet varmed eventuella
medel som betalats ur innovationsfonden ska återbetalas.
• Om finansieringsmottagaren inte har genomfört projektplanen i enlighet med finansieringsbeslutet och/eller inte har
iakttagit finansieringsbeslutets övriga villkor kan det beviljade stödet återkrävas helt eller delvist.
• Finansiering som strider mot EU:s regler om statsstöd kan krävas tillbaka av stödtagaren.
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8. Definition av termer
• Näringslivsbas: verksamhet som direkt eller indirekt producerar eller möjliggör nya arbetstillfällen och
skatteinkomster, exempelvis genom att nya företag föds eller att de existerande företagens förutsättningar för
verksamhet och tillväxt förbättras.
• Kompetensbas: att skapa eller möjliggöra nya kompetenser
• Innovation: en helt ny produkt som används operativt i affärsverksamhet eller på ett annat sätt skapar
mervärde.
• Ekosystem: nätverk av ömsesidigt beroende som skapas mellan företag, företagare, forskning, offentlig
förvaltning samt tredje sektorn.
• Testplattform: Miljö eller verksamhet som systematiskt erbjuder möjlighet till utveckling och test av nya
produkter och tjänster.
• Stadsstrategi: Dokument som definierar och styr stadens verksamhet, godkänns av stadsfullmäktige i början
av fullmäktigeperioden.
• Innovationsfondens styrgrupp: Innovationsfondens styrgrupp, med medlemmar från stadskansliet och
stadens sektorer, samt stadskansliets beredare behandlar ansökningarna. Vid bedömningen hör man även
stadens experter som har en koppling till projektens teman.
• Stadsstyrelsens näringslivssektion: Helsingfors stads politiska organ som styr stadens policy för näringsliv,
konkurrenskraft, immigration och sysselsättning samt beslutar om användning ur innovationsfonden.
• EU:s regler om statsstöd: gäller i situationer där den offentliga sektorn - exempelvis stat eller kommun
beviljar direkt stöd eller någon ekonomisk fördel till ett företag eller en sektor. Se ANM:s guide
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