Hyödynnä
liikekumppanuustuki




kehitysmaatuonnissa
tuotteiden sertifioinnissa
Reilun kaupan toiminnassa

Liikekumppanuustukea tuontihankkeisiin
Finnpartnershipin tuella voidaan rahoittaa pitkäaikaiseen
liiketoimintaan tähtääviä kehitysmaatuontihankkeita silloin, kun ne
lisäävät tuontia Suomeen ja niillä katsotaan olevan kaupallista
markkinapotentiaalia ja kehitysvaikutuksia.
Kehitysmaatuontihankkeiden tukikelpoisuutta arvioitaessa
kiinnitetään erityistä huomiota tuenhakijan panostukseen esimerkiksi
seuraaviin seikkoihin:
 kehitysmaatoimijoiden (ammatti)koulutus
 kehitysmaatoimijoiden työolojen ja työskentelytapojen parantaminen
 tuotteiden laadun parantaminen
 Reilun kaupan tai vastaavan sertifioinnin saavuttaminen.
Työllistämisvaikutus tai säännöllinen toimeentulon mahdollistaminen ei
yksin riitä, vaan tuettavan toiminnan tulee aina sisältää edellä mainittuja
koulutus- tai kehityskomponentteja.
Arvioitaessa kehitysmaatuontihankkeiden tukikelpoisuutta kiinnitetään
lisäksi huomiota hankkeen vaikutuksiin kohdemaan tuotantorakenteiden
vahvistamiseen ja monipuolistamiseen, kuten merkittävään tuotevalikoiman
tai tuotantosektoreiden laajentamiseen, kehitysmaassa tapahtuvan
jalostusasteen nostamiseen tai tuotannon laadun parantamiseen sekä esim.
maaseudun kehityksen tukemiseen.

Autamme sinua mielellämme!
Lisätietoja Liikekumppanuustuesta ja sekä apua liikekumppanin löytämiseen
kehitysmaista löydät Finnpartnershipin kotisivuilta
www.finnpartnership.fi
Kotisivuilta löytyvät myös asiantuntijoidemme suorat yhteystiedot.

Euroopan talousalueelle kohdistuvaan kehitysmaatuontiin myönnettävä
Liikekumppanuustuki on nk. de minimis-tukea, jonka määrä on enimmillään
200 000 €/yritys kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Tuki kattaa osan
hyväksyttävistä hankekustannuksista. Tukiprosentti määräytyy kohdemaan
kehitysasteen ja tuen hakijan kokoluokituksen perusteella. Ylemmän keskitulotason
maissa vaatimuksena on suorat kehitysvaikutukset.
Tuki hyväksytyistä kustannuksista
Alemman tulotason kehitysmaat
(LDC, LIC, LMIC)

Ylemmän keskitulotason kehitysmaat
(UMIC)

Pk-yritys tai muu
pieni toimija

70 %

50 %

Suuryritys

50 %

30 %

Liikekumppanuustuella voidaan rahoittaa osa mm. seuraavista
kehitysmaatuontihankkeissa syntyvistä kustannuksista:
 partnerin identifiointi ja tuotevalikoiman kartoitukset; hankeselvitykset
 markkinakohtaiseen tuotteistukseen liittyvä tuotekehitys
 tuotteistukseen liittyvät testit
 maahantuontiin tarvittavien viranomaislupien testien kustannukset
 hanke- tai ympäristöselvityksiin liittyvät testit ja analyysit
 työolojen, -ehtojen ja -turvallisuuden kehittäminen
 tuotteiden ja/tai palvelujen tuottajien identifiointivaiheen auditoinnit liittyen
tuottajien vastuullisuuteen
 henkilökunnan koulutus liittyen esimerkiksi laadun parantamiseen/tuotekehitykseen.
Liikekumppanuustukea voi hakea myös laadun- ja ympäristöhallintajärjestelmien sekä
työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmien (esim. ISO 9001, ISO 14001, EMAS,
OHSAS 18001 tai sosiaalisen vastuun standardi SA8000) rakentamisen aloittamiseen
sekä siihen liittyvään koulutukseen. Hallintajärjestelmän sertifiointia (ml. auditointija sertifiointikustannukset) ei kuitenkaan voida kattaa Liikekumppanuustuella.

Hae tukeamme
kannattavaan ja kestävään
kumppanuuteen
Kohdemaina voivat olla OECD:n kehitysapukomitea DACin listaamat
kehitysmaat. Lisää tietoa kohdemaista löydät
www.finnpartnership.fi/kehitysmaat.

Finnpartnership
c/o Finnfund, PL 391, 00121 Helsinki
puh. (09) 3484 3314, faksi (09) 3484 3346

Finnpartnership on ulkoasiainministeriön rahoittama
ja Finnfundin hallinnoima Liikekumppanuusohjelma.

