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Godtagbara kostnader    
 
 
Företagspartnerskapsstöd ska riktas till ett projekt i ett utvecklingsland som följer villkoren för 
affärspartnerskapsstöd och är inriktat på långvarigt, affärsekonomiskt lönsamt samarbete.   
 

Projektfaser som är berättigade till stöd 

1. Affärspartnerskapsstöd får användas för att täcka en del av de kostnader som uppstår 
för stödtagaren endast i följande planeringsfaser för ett projekt: 

 
a. identifiering av partner 
b. förprojektutredning 
c. projektutredning 
d. upprättande av affärsverksamhetsplan 
e. bedömning av miljö- och samhällseffekter 
f. pilotprojekt som gäller teknik och lösningar  samt demonstrationsprojekt (t.ex. 

påvisande att tekniken fungerar i praktiken på kundens begäran) 
g. utbildning av personalen hos företaget i utvecklingslandet eller personalen hos någon 

annan godkänd aktör i utvecklingslandet 
h. användning av experter för att utveckla affärsverksamhetsområdet för företag eller 

partner i det aktuella landet (när man vill förändra befintlig affärsverksamhet i 
projektlandet i betydande omfattning) 

i. yrkesutbildning och stöd för lokal utbildningsverksamhet 
 
2.   Affärspartnerskapsstöd får inte användas för kostnader som uppstår på grund av 

stödtagarens normala affärsverksamhet. Affärspartnerskapsstöd får inte användas för att 
täcka t.ex. kostnader för marknadsföring och försäljning, kostnader i anslutning till 
rekrytering eller andra kostnader som kan anses hänföra sig till normal affärsverksamhet 
(förhandlingar med kunder osv.).  

 

Godtagbara kostnader 

3. De godtagbara kostnaderna ska orsakas stödtagaren och överensstämma med villkoren 
för affärspartnerskapsstöd1. De godtagbara kostnaderna får inte innehålla 
mervärdesskatt. Kostnader som stödtagaren får stöd, bidrag eller ersättning för från 
andra håll kan inte täckas med affärspartnerskapsstöd. 
 

4. Affärspartnerskapsstödet kan användas för att täcka godtagbara kostnader enligt den 
stödprocent som fastställs i de allmänna villkoren. Godtagbara kostnader kan vara 
kostnader som har uppstått efter registreringsdagen för projektet i enlighet med den 
projektbudget som har godkänts av Finnpartnership/Finnfund. Företaget ska begära 
utbetalning av affärspartnerskapsstöd för kostnader som har uppstått och betalts av 
stödtagaren inom 24 månader efter datum för tillkännagivande av beslut om 
statsunderstöd.   

 
5. Till stödtagarens egen personal räknas stödtagarens anställda (inkl. direktörsavtal) och 

de personer som tillsammans med sin maka/make och/eller barn innehar mer än 5 % av 

                                                           

1 Beslut om statsunderstöd med bilagor, inklusive den ansökan som har godkänts av stödkommittén samt projektbudgeten. 
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stödtagarens aktier och/eller rösträtt. Till stödtagarens egen personal räknas även 
anställda i företag som ägs av stödtagaren (inkl. direktörsavtal) och anställda i företag 
som äger stödtagaren (inkl. direktörsavtal). Om stödtagarens enskilda ägare äger ett 
annat företag, räknas även anställda (inkl. direktörsavtal) inom detta företag som 
stödtagarens egen personal.  Övriga kan vara utomstående experter. 

 
6. Godtagbara kostnader kan vara följande: 

 
a. Resekostnader för stödtagarens egen personal och utomstående experter för resor till 

projektlandet eller till ett annat land med väsentlig anknytning till projektet enligt den 
förmånligaste reseklassen/det förmånligaste resesättet. Endast flyg-, tåg- och 
båtresor och övrig kollektivtrafik samt dessutom nödvändiga taxiresor eller kostnader 
för hyra av bil och förare som upphandlats som externa tjänster är resekostnader som 
kan täckas med stöd. Endast resor till ett projektland eller till ett annat land med 
väsentlig anknytning till projektet som godkänns av utrikesministeriet kan få stöd. 
Transferresor på väg till projektlandet och resor inom projektlandet är godtagbara. 

  
b. Inkvarterings- och dagpenningskostnader i projektlandet eller i ett annat land med 

väsentlig anknytning till projektet för företagets egen personal och utomstående 
experter högst till de maximala beloppen i det gällande resereglementet för 
statstjänstemän  

 
c. Rese- och inkvarteringskostnader för personalen inom företaget i utvecklingslandet 

eller en annan godkänd aktör i utvecklingslandet endast i det skede då personalen 
utbildas (punkt 1 g och 1 i), vid resor inom Finland eller till utbildning som sker i ett 
annat land. Endast flyg-, tåg- och båtresor samt övrig kollektivtrafik och nödvändiga 
taxiresor är resekostnader som kan täckas med stöd. Inkvarteringskostnaderna kan 
stödas högst till de maximala belopp som fastställs i det gällande resereglementet för 
statstjänstemän.  

 
d. Arbetskostnader för egen personal och utomstående experter. 

 
Vad gäller den arbetstid som den egna personalen lägger ner på projektet i 
projektlandet (vardagar, d.v.s. må-fr) och det arbete som utomstående experter 
utför i Finland, i projektlandet eller i ett tredje land kan stödet användas för  
 

i. arbetstid som infaller i projektets planeringsfas (punkt 1 a–f) + i. och kan 
anses vara rimlig med tanke på projektets omfattning. 

ii. totalt högst 200 arbetsdagar (beroende på projektets omfattning och 
bransch) under projektfasen för utbildning av personalen (punkt 1 g). 

 

Kostnaderna för den egna personalens arbete ska basera sig på lön som har 
betalats ut enligt arbetstagarens anställningsavtal. Av kostnaderna för den egna 
personalens arbete kan högst 500 EUR/dag stödas. Godtagbara kostnader för den 
egna personalens arbete är kostnader som orsakas av kortvarigt arbete i 
projektlandet (arbetstid som är rimlig med tanke på det genomförda projektets 
omfattning, inte en längre stationering utomlands). Vid yrkesutbildning och stöd till 
lokal utbildningsverksamhet kan längre anställningar dock godkännas.  

 
i. Arbetskostnaderna/dag beräknas på den anställdas avtalsenliga och 

utbetalda lön enligt följande: månadslön + lönebikostnader/21 (21 är det 
genomsnittliga antalet arbetsdagar per månad).  

ii. I arbetskostnaderna beaktas inga tillägg (t.ex. övertidsersättning som betalas 
i undantagsfall).  
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iii. Som lönebikostnader räknas endast obligatoriska socialförsäkringsavgifter 
som ankommer på arbetsgivaren. Som lönebikostnader räknas inte 
reserverade semesterpenningar eller till exempel kostnader som orsakas av 
företagshälsovård. Lönebikostnaderna beräknas enligt de verkliga 
kostnaderna. 

iv. För arbete som företagets egen personal utför i projektlandet kan endast 
arbete på vardagar (må–fr) stödas, eftersom delaren 21 används vid 
beräkning av arbetskostnader/dag.  

v. Finnpartnership kan i samband med beviljande av stöd och godkännande av 
kostnader för utbetalningsbegäran jämka den arbetstid i projektlandet som 
stödtagaren har meddelat så att den ställs i relation till projekthelheten. 

vi. Arbetet i projektlandet ska kunna verifieras med hjälp av resekostnader 
förknippade med projektlandet eller på något annat påvisbart sätt. 

 
Lönen för en utomstående expert kan stödas på följande sätt:  

 
i. den godtagbara enhetskostnaden är högst 520 EUR/dag för en juniorexpert 

och högst 910 EUR/dag för en seniorexpert (vid behov kan den som får 
affärspartnerskapsstöd bli ombedd att tillhandahålla referensuppgifter om de 
anlitade experterna för att definiera senior- och juniorexperter). 

ii. skäliga kontorskostnader som experten debiterar till den del de ingår i det 
ifrågavarande uppdraget. 

iii. de test- och analysarvoden som experten debiterar för bedömning av miljö- 
och samhällseffekter. 

 
e. Arbetskostnaderna och dagpenningarna för personal hos företaget i projektlandet eller 

hos en annan godkänd aktör i ett utvecklingsland stöds inte, med undantag av 
yrkesutbildning och utveckling av den lokala utbildningsverksamheten (punkt 1 i). 
 

f. Vid projekt som omfattar import från ett utvecklingsland stöds 
produktutvecklingskostnader för marknadsspecifik produktifiering och kostnader för 
därmed jämförbara tester, kostnader för tester för myndighetstillstånd som behövs för 
import samt auditeringskostnader förknippade med producenternas ansvarsfullhet.  

 
g. Kostnader för pilotprojekt som gäller teknik och lösningar samt demonstrationsprojekt, 

såsom teknisk assistans, planerings- och utbildningskostnader (punkt 1 f). Vid 
pilotprojekt som gäller teknik och lösningar och i demonstrationsprojekt är även 
fraktkostnader samt arbetskostnader för installationsarbeten godtagbara kostnader. 
Skäliga investeringar i anordningar och utrustning samt byggnadskostnader kan 
stödas från fall till fall, om den testade anordningen eller motsvarande objekt förblir i 
stödtagarens eller den lokala u-landspartnerns ägo minst för den tid som 
företagspartnerskapsstödet varar och är väsentliga med tanke på projektets karaktär 
och genomförbarhet.  
 
Ett företag kan få stöd för högst tre demonstrationsprojekt. Som ett 
demonstrationsprojekt räknas i princip presentationen av funktionen av en enhet e.d. 
Respektive demonstrationsprojekt ska gälla olika länder.  
 

h. Lokala läroanstalters utvecklingskostnader vid yrkesutbildningsprojekt (punkt 1 i). 
Stöd kan beviljas enligt följande: 

 
i. förnyelse av läroplan 
ii. utbildning av lärare 
iii. anskaffning av anordningar och utrustning för undervisning  
iv. reparation av undervisningslokaler 
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v. andra kortfristiga kostnader för att      
höja kapaciteten av läroanstalter.   
 

Godtagbara kostnader är också:  
 

 skäliga kostnader för hyra av bil eller annat fordon samt vägtullar,  

 visumkostnader, 

 bokningsavgifter (till exempel resebyråns bokningsavgifter i samband med bokning av 
flygresor), 

 flygplatsskatt (även när skatten betalas separat på flygplatsen), 

 myndighetsavgifter, 

 kostnader för anskaffning av verksamhetstillstånd (t.ex. export- eller importtillstånd), 

 notarisering, 

 grundläggningskostnader, skrivande och översättning av avtal 

 kostnad för ett revisionsutlåtande som betraktas som skälig i relation till omfattningen av 
utbetalningsbegäran, 

 vaccineringar och nödvändiga läkemedelskostnader (malaria, tyfus osv.), 

 från fall till fall planeringsarbete som utförs av egen personal i tredje land före 
utredningsresorna, när landet är ett u-land. 
 
 

Godtagbara kostnader är inte exempelvis: 
 

 alla kostnader som stödtagaren får stöd för av en tredje part, 

 kostnader för identifiering av en agent eller distributör i anslutning till ett finländskt företags 
export eller driftsutbildningskostnader som är direkt förknippade med maskin- och 
apparatleveranser, som inte syftar till ett mer långsiktigt affärspartnerskap i enlighet med 
villkoren för företagspartnerskapsstöd 

 marknadsundersökningskostnader av allmän natur som inte är förknippade med 
främjande av affärspartnerskap enligt villkoren,  

 kostnader som anknyter till deltagande i ett anbudsförfarande eller beredning av sådan 
exporthandel som inte är förknippad med ett längre partnerskap enligt villkoren, 

 kostnader för anskaffning av nödvändiga maskiner och utrustning för projektets 
genomförande samt övriga produktionsinvesteringar, 

 arbetskostnader för stödtagarens egen personal i Finland, 

 arbete som företagets egen personal utfört på veckoslut, 

 resekostnader i Finland, om de inte är förbindelseresor, 

 kilometerersättningar, taxikostnader i Finland och icke nödvändiga taxikostnader i 
projektlandet eller i ett annat land med väsentlig anknytning till projektet, 

 dagpenningar i Finland, om de inte är associerade med resor till projektlandet eller till ett 
tredje land med väsentlig anknytning till projektet, 

 dagpenningar för projektlandets personal under utbildning som sker i Finland, 

 kostnader av allmän natur för marknadsföring och marknadsföringsmaterial,  

 produktutvecklingskostnader av allmän natur och därmed jämförbara tester (andra än till 
u-landsimport anknutna marknadsspecifika produktifieringar och kostnader för projekt för 
pilotanvändning av teknik), 

 allmänna kostnader för seminarier och besök som inte anknyter till främjande av 
affärsrelationer i enlighet med villkoren för företagspartnerskapsstödet (t.ex. identifiering 
av affärspartner), 

 långfristiga kostnader för yrkesutbildning eller lokal utbildningsverksamhet och/eller för 
sedvanligt underhåll (t.ex. lönerna för ordinarie anställda vid en institution, lokalhyror, 
finansieringskostnader och löpande kostnader såsom el och vatten)   

 budservicekostnader, 
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 läkemedelskostnader som inte är nödvändiga med tanke på omständigheterna i 
projektlandet, 

 representationskostnader, 

 rekryteringskostnader, 

 kostnader som anses ingå i normal affärsverksamhet, marknadsföring, 

 den andel av den egna personalens arbetskostnader och utomstående experters löner 
och arvoden som överskrider den maximala gränsen, 

 eventuella övriga icke stödberättigande kostnader som revisorn observerat. 


