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Anvisning för utbetalningsbegäran 

 

Ett beviljat företagspartnerskapsstöd kan betalas ut i högst två rater. I samband med utbetalningarna 
ska en slutrapport presenteras om utbetalningsbegäran gäller mer än 2/3 av det beviljade stödet, i 
samband med den andra utbetalningsbegäran eller senast då stödperioden löper ut. Det beviljade 
stödet ska användas efter registreringsdagen och stödtagaren ska ansöka om utbetalning inom 24 
månader efter datum för tillkännagivande av beslutet om statsunderstöd. Beslutet om statsunderstöd 
skickas till sakägare via statens e-tjänst. Vid tillkännagivandet följs i övrigt det som stadgas om 
tillkännagivanden vid förvaltningsärenden (Förvaltningslagen 434/2003).  
 
Innan stödet betalas ut ska företaget returnera förbindelseblanketten som har fyllts i enligt 
anvisningarna. 

Utbetalningsbegäran består av 

1) en blankett för utbetalningsbegäran,  

2) en redogörelse för realiserade kostnader (kostnadsspecifikation), 
Realiserade kostnader ska upprättas i Excel-format i Finnpartnerships 
kostnadsspecifikationen. I kostnadsspecifikationen ska momsen för kostnaderna vara 0 
%, d.v.s. kostnaderna registreras utan moms. Alla kostnader ska vara realiserade, 
betalda och registrerade i bokföringen. Dessutom ska kostnaderna specificeras enligt de 
detaljer som presenteras nedan. De maximala godtagbara kostnaderna för inkvartering 
(pris/natt) och dagpenningar fastställs enligt de maximala summorna i det gällande 
resereglementet för statstjänstemän. 

Kostnaderna ska specificeras per projektfas enligt följande: 

Resekostnaderna ska specificeras på följande sätt:  

 resenärens namn, syftet med resan, resesätt, mål och tidpunkt samt resans pris 

 hotell: resenärens namn, övernattningsplats, antal nätter och pris/natt.  
Dagpenningskostnaderna ska specificeras på följande sätt:  

 till vem har dagpenning betalats, för hur många dagar samt dagpenning/dag. 
Arbetskostnader för både den egna personalen och utomstående experter ska 
specificeras enligt följande:  

 person, utfört arbete/utförd uppgift, dagkostnad samt antal arbetsdagar.  

Kostnaderna för utomstående experter kan inte presenteras som en ospecificerad 
helhetskostnad. Även resekostnaderna för utomstående experter ska specificeras på 
samma sätt som resekostnaderna för den egna personalen och inte inkluderas i 
arbetskostnaderna.  

Till den egna personalen och utomstående experter kan betalas löner/arvoden som 
överskrider de maximala gränserna. I kostnadsspecifikationen ska de verkliga betalda 
lönerna/arvodena presenteras. Det beviljande stödet fastställs dock enligt de maximala 
gränser för löner/arvoden som nämns i godtagbara kostander.  

 

 

3) revisorns utlåtande och kontrollistan för revision samt  
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4) slutrapporten. 

5) Om projektet är förknippat med särskilda krav gällande miljö- och samhällseffekter ska en 
utredning av uppfyllandet av dessa krav presenteras i utbetalningsbegäran på det sätt som 
utrikesministeriet har angett och meddelat företaget under behandlingen av ansökan. Utbetalningen 
görs inte om inte stödtagaren tillhandahåller tillräckliga dokument som påvisar att miljö- och 
samhällskraven har beaktats på ett relevant sätt.   

Ingen tilläggstid kan beviljas för företagspartnerskapsstöd. Om stödtagaren inte har lämnat in 
utbetalningsbegäran inom den utsatta tid som nämns i beslutet om statsunderstöd inklusive bilagor, 
upphävs stödet och betalas inte ut. Stödtagaren kan dock ansöka om stöd på nytt om stödet förblir 
oanvänt på grund av att projektet fördröjs. Observera dock att de godtagbara kostnaderna för en ny 
ansökan kan uppstå först efter att den nya ansökan har registrerats. 

 
Anvisning om förvaring av verifikat 

Inga verifikat ska bifogas utbetalningsbegäran. Det är revisorns uppgift att kontrollera att de kostnader 
som har specificerats i utbetalningsbegäran har uppstått för stödtagaren och är betalda. På begäran 
ska stödtagaren dock skicka verifikaten till utrikesministeriet eller till en specialrevisor som har utsetts 
av utrikesministeriet. Därför är det bra om stödtagaren samlar kopior av de verifikat som är förknippade 
med företagspartnerskapsstöd i en separat mapp för både revisorns utlåtande och eventuella senare 
förfrågningar om granskning eller verifikat. Vid behov kan stödtagaren bli ombedd att tillhandahålla 
nödvändiga reseverifikat där reseklassen och uppgifter om resenären framgår. 

 
Sändande av utbetalningsbegäran 
 
Utbetalningsbegäran ska skickas via statens e-tjänst. 
 
 
Utbetalning av företagspartnerskapsstöd 
 
Om villkoren för utbetalning uppfylls, behandlas utbetalningsbegäran för företagspartnerskapsstöd av 
utrikesministeriet inom 45 dagar från det att utbetalningsbegäran och ovan nämnda bilagor har tagits 
emot av utrikesministeriet. 


