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Utlysning av
stöd
18 augusti 2020

Namn på understödet:
Målbild för informationshanteringen inom den byggda miljön – specialunderstöd till organisationer

Allmän beskrivning av understödet
Syftet med stödet är att 1) påskynda digitaliseringen av informationshanteringen inom den byggda miljön, 2)
möjliggöra verksamhet som utifrån en gemensam målbild främjar digitalisering av och interoperabilitet mellan
olika aktörers informationsstrukturer och 3) stärka partnerskap och samarbete samt skapa ny praxis för detta.
Liksom hela Ryhti-projektet kan den verksamhet som nu stöds gälla hela den byggda miljön och byggande,
såsom bl.a. planering, planläggning, tillståndsprocesser, byggande, byggnadsarv, installationstekniska system,
fastighetshållning, fastighetsaffärs- och disponentverksamhet, kopplingar till infrastruktur och energieffektivitet
samt serviceproducenter. Det är inte nödvändigt att de som genomför projekten arbetar inom dessa branscher,
men resultaten ska inriktas på digitalisering av den byggda miljön och byggandet samt på interoperabiliteten
mellan processerna för informationshantering inom branschen samt på att stärka aktörernas gemensamma
målbild och vilja till förändring.
Miljöministeriet är statsbidragsmyndighet. Understöden betalas från moment 35.20.04 för inrättande av
ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön. På understöden tillämpas
statsunderstödslagen (688/2001).
För vad och vem är understödet avsett?
Stödet riktas till föreningar, stiftelser eller andra allmännyttiga samfund med ett FO-nummer som skött
sina skyldigheter, såsom skatter och avgifter, på behörigt sätt och som genomför ett projekt som
uppfyller kriterierna för understödsprogrammet. Detta stöd beviljas inte privatpersoner, företag,
kommuner eller samkommuner.
Stöd beviljas endast för icke-ekonomisk verksamhet (definition av statligt stöd: https://tem.fi/sv/begreppetstatligt-stod). Som ekonomisk verksamhet betraktas all verksamhet där varor eller tjänster tillhandahålls på
marknaden, annan verksamhet är icke-ekonomisk verksamhet.
Syftet med understödet
I projektet för att skapa ett datasystem och en digital plattform för den byggda miljön (Ryhti) skapas strukturer
för informationshanteringen i de processer som avses i markanvändnings- och bygglagen samt en miljö för
delning av central information (se ym.fi/ryhti). Arbetet med att fastställa datamodellerna genomförs i brett
samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn i det s.k. interoperabilitetsarbetet (se
ym.fi/yhteentoimivuus).
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En central del med tanke på projektets framgång utgörs av en gemensam målbild, dvs. verksamhet som
skapar, upprätthåller och fördjupar de olika aktörernas samförstånd och vilja att agera i samma
riktning för att främja digitaliseringen av den byggda miljön. För att stödja verksamheten inom Ryhtiprojektet utlyser miljöministeriet ett specialunderstöd för att stödja målbilden för
informationshanteringen inom den byggda miljön.

Målet är att skapa ett brett samförstånd om den digitala utvecklingen inom branschen och
förbättrad beredskap att ta i bruk gemensamma informationsstrukturer och de gränssnitt som
byggs upp i Ryhti-projektet.
Ansökan om understöd
Understödet söks via ansökningslänken så att den elektroniska ansökningsblanketten sänds per e-post till
miljöministeriets registratorskontor kirjaamo@ym.fi
Understödet kan sökas kontinuerlig. Miljöministeriet har reserverat högst 500 000 euro för dessa understöd.
Bedömning av ansökan
Understöden är behovsprövade. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna baserar
sig på en helhetsbedömning av projektets
-

ändamålsenlighet

-

genomförbarhet

-

genomslagskraft

i förhållande till det belopp som söks, målen för understödet och tillgängliga anslag.
Miljöministeriet bedömer ansökningarna som tjänsteuppdrag.
Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i
statsunderstödslagen):
Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av
statsunderstödet.
Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande
erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
Beviljande av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på
marknaden.
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Hinder för beviljande av understöd
Ministeriet avslår ansökan om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att ge
ministeriet uppgifter för tillsynen över användningen av tidigare beviljade understöd.
Ansökan tas inte upp till behandling, om uppgifterna i den är bristfälliga.
Understöd beviljas inte om annan offentlig finansiering fås för samma
verksamhet.
Övriga villkor som hänför sig till användningen av understödet
Projekten ska genomföras före den 30 september 2022 och resultaten rapporteras före utgången av oktober
2022.
Stödet är ett maximibelopp i euro och högst 70% av de faktiska godtagbara kostnaderna.
Godtagbara är i regel alla kostnader som hänför sig till funktioner som är nödvändiga för att uppnå de mål
som avses i beslutet om beviljande av finansiering och som på basis av bokföringen kan hänföras till
projektet.
Stödtagaren ska ordna bokföringen på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen och -förordningen.
Bokföringen ska ordnas så att användningen av understödet kan följas upp i den tillförlitligt på egen
kostnadsplats. Av bokföringen ska framgå hur understödet, självfinansieringsandelen och annan eventuell
finansiering har använts.
Kostnaderna är godtagbara från och med den dag då ansökan lämnas in.
Miljöministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av
dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och
verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).
Stödtagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i
sin verksamhet.
Miljöministeriet har rätt att i understödsbeslutet ställa närmare villkor för användningen av understödet.
Rapportering av resultat och användningen av understödet
En redovisning för användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet.
Närmare anvisningar om rapporteringen av resultat och finansieringen ges i understödsbeslutet.
Mer information
Mer information om Ryhti-projektet ges av programchef Juhana Rautiainen
Specialsakkunnig Selja Wolff ger ytterligare upplysningar om delen som gäller en gemensam målbild och
målen för understödet. Mer information om understödsansökan och understödsbesluten ges av konsultativ
tjänsteman Minna Perähuhta.

