Företagspartnerskapsstöd för import
från utvecklingsland, produktsertifiering
och rejäl handel (fair trade)

Företagspartnerskapsprogrammet
Finnpartnership, finansierat av utrikesministeriet,
beviljar Företagspartnerskaps-stöd för projekt
som riktar sig till utvecklings-länder och syftar till
långvarig affärsverksamhet.

Företagspartnerskapsstöd för importprojekt
Finnpartnerships stöd kan användas för att understöda importprojekt
som syftar till långvarig affärsverksamhet och som ökar importen till
Finland och har kommersiell marknadspotential samt bidrar till
utvecklingseffekter. I utvärderingen av huruvida projekt är
stödberättigade fästs uppmärksamhet vid hur sökande satsar på t.ex.





(yrkes)utbildning för aktörerna i utvecklingslandet
att förbättra arbetsförhållandena och arbetsmetoderna hos aktörerna i
utvecklingslandet
att förbättra produktens kvalitet
att uppnå rejäl handel- eller motsvarande certifiering.

En sysselsättningseffekt eller möjliggörande av regelbunden utkomst uppfattas inte
ensamt som mervärde, utan den understödda verksamheten skall alltid innehålla
ovan nämnda utbildnings- eller utvecklingskomponenter.
I utvärderingen av huruvida projekt i utvecklingsländerna är stödberättigade fästs
särskild uppmärksamhet vid vilka effekter projektet har när det gäller att stärka
produktionsstrukturerna i projektlandet och göra dem mångsidigare, såsom
betydande utvidgning av produktsortimentet eller produktsektorerna, ökning av
förädlingsgraden i projektlandet eller förbättrande av produktionskvaliteten samt
t.ex. stödjande av utvecklingen på landsbygden.

Vi hjälper dig gärna!
Mer information om Företagspartnerskapsstödet och Matchmaking-tjänsten hittar
du på Finnpartnerships hemsidor www.finnpartnership.fi. Du kan också direkt
kontakta Finnpartnerships experter (kontaktuppgifter finns på hemsidorna).

Företagspartnerskapsstödet för importprojekt är ett s.k. de minimis -stöd, som kan
beviljas upp till högst 200 000 €/företag under det innevarande och de två
föregående skatteåren. Stödet täcker en del av de godtagbara projektkostnaderna.
Stödprocenten fastställs på basis av utvecklingsgraden i projektlandet och
stödsökandens storleksklass.
Stöd för godtagbara kostnader
Utvecklingsländer med lägre inkomstnivå
(LDC,LIC,LMIC)

Utvecklingsländer med högre
medelinkomstnivå (UMIC)*

Litet eller medelstort företag eller annan liten aktör

70 %

50 %

Storföretag

50 %

30 %

*Projekt som riktar sig till utvecklingsländer med högre medelinkomstnivå bör bidra till direkta
utvecklingseffekter.

Företagspartnerskapsstöd kan användas för att finansiera en del av följande
kostnader som gäller importprojekt i utvecklingsländer:

identifiering av partner och kartläggning av produktsortiment; projektutredningar


produktutveckling i anslutning till marknadsspecifik produktifiering



tester relaterade till produktifiering



kostnader för tester i anslutning till de myndighetstillstånd som krävs för import



tester och analyser med anknytning till projekt- eller miljöutredningar



utveckling av arbetsförhållanden, arbetsvillkor och arbetssäkerhet



auditeringar som har att göra med producenternas ansvarsfullhet i skedet för
identifiering av producenter av produkter/tjänster



exempelvis kvalitetsförbättring/produktutveckling med anknytning till utbildning
av personalen.

Företagspartnerskapsstöd kan också sökas för att bygga upp kvalitets- och
miljöhanteringsprogram, eller program eller system som gäller arbetshälsa och
arbetssäkerhet (t.ex. ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001 eller standard SA8000
för socialt ansvar) samt för därmed förknippad utbildning. Certifieringen av dylika
hanteringssystem (inkl. auditerings- och certifieringskostnader) kan dock inte täckas
med Företagspartnerskapsstöd.

Finnpartnerships projektländer

Som projektländer godtas utvecklingsländer som finns med i
den lista som OECD:s (Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling) biståndskommitté (DAC) har
sammanställt. En heltäckande lista över länder och
klassificeringar finns på adressen
www.finnpartnership.fi/utvecklingslander.

Finnpartnership
c/o Finnfund, PB 391, 00121 Helsingfors
tfn (09) 3484 3314, fax (09) 3484 3346
fp@finnpartnership.fi
www.finnpartnership.fi
Finnpartnership är ett Företagspartnerskapsprogram som finansieras
av utrikesministeriet och administreras av Finnfund.

