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För att ansöka om företagspartnerskapsstöd behöver företaget en Katso-kod. Mer information:  https://vritvs.tunnistus.fi/

Ansökan om företagspartnerskapsstöd lämnas in via utrikesministeriets e-tjänst  https://asiointi.um-plm.fi

Inlämning 
av anmälan 
om bas-
informa-
tion

• Ladda ner blanketten för basinformation på Finnpartnerships webbsida och spara den på skrivbordet på din 
dator.

• Fyll i blanketten noggrant enligt anvisningarna i slutet av blanketten.

• Bifoga följande med blanketten:

1) Utdrag från handelsregistret för den ansökande organisationen (max. 3 mån. gammalt)

2) Den ansökande organisationens balansbok för de senaste två åren

▪ Om inga bokslutsuppgifter är tillgängliga ska CV-uppgifter för nyckelpersoner i den 
ansökande organisationen/projektet bifogas anmälan om basinformation.

▪ Om den ansökande organisationen är en egen koncern ska även balansboken för de 
senaste två åren för koncernens moderbolag bifogas (balansboken ska innehålla såväl 
moderbolagets som koncernens bokslutsuppgifter).

• OBS! Om någon punkt på blanketten fyllts i fel/bristfälligt indikeras det genom att anvisningen i 
den aktuella punkten blir röd. Namnen på bilagor som bifogas blanketten får inte innehålla 
mellanslag, punkter, kommatecken eller skandinaviska tecken (å, ä, ö)!

• När blanketten för basinformation har fyllts i och obligatoriska bilagor bifogats ska du spara den på ditt skrivbord. 
En text med grön botten visas då under blanketten: ”Anmälan är klar.”

• Logga in i inrikesministeriets e-tjänst med Katso-koden och ladda upp blanketten via ”ladda upp nytt dokument”. 
Kom ihåg att klicka blanketten som anhängiggjord efter att du laddat upp dokumentet!

• Inrikesministeriet tar emot anmälan om basinformation och registrerar den i regel inom 1–2 dagar efter att ha 
tagit emot den. Därefter skickar inrikesministeriet ett mottagningskvitto till kunden via e-tjänsten. Kvittot 
innehåller en UHA-kod för den ansökande organisationen. Genom att använda denna kod kan den sökande 
lämna in själva projektansökan.

• Om anmälan om basinformation är inkomplett ber inrikesministeriet i sitt kvitto den ansökande 
organisationen att komplettera den. Den sökande kompletterar sin anmälan om basinformation med en 
kompletteringsblankett, som kan laddas ner från Finnpartnerships webbsida. På 
kompletteringsblanketten väljer man komplettering av anmälan om basinformation och anger den kod 
som anmälan om basinformation fick och som är i formatet 2016-12-12- 5678xxxx. Koden finns i den 
sökandes e-tjänst i anknytning till den aktuella anmälan.
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Inlämning av
projekt-
ansökan

• Ladda ner ansökningsblanketten på Finnpartnerships webbsida och spara den på skrivbordet på din dator. 

• Fyll i ansökningsblanketten noggrant enligt anvisningarna i slutet av blanketten.

• Bifoga följande med projektansökan:

1) Projektets kostnadsbudget (i Excel-format)

2) Enkät för bedömning av utvecklingseffekter

3) De minimis-förbindelsblankett (vid behov)

• OBS! Om någon punkt på blanketten fyllts i fel/bristfälligt indikeras det genom att 
anvisningen i den aktuella punkten blir röd. Namnen på bilagor som bifogas blanketten får 
inte innehålla mellanslag, punkter, kommatecken eller skandinaviska tecken (å, ä, ö)!

• När ansökningsblanketten fyllts i och obligatoriska bilagor bifogats ska du spara den på ditt skrivbord. En text 
med grön botten visas då under blanketten: ”Ansökan är klar.”

• Logga in i inrikesministeriets e-tjänst med Katso-koden och ladda upp ansökningsblanketten via ”ladda upp 
nytt dokument”. Kom ihåg att klicka blanketten som anhängiggjord efter att du laddat upp dokumentet!

• Inrikesministeriets e-tjänst tar emot projektansökan och registrerar den i regel inom 1-2 dagar efter att ha 
tagit emot den. Därefter skickar inrikesministeriet ett mottagningskvitto till e-tjänsten. Kvittot innehåller en 
UHA-kod och en 8-siffrig interventionskod för den ansökande organisationen. Ministeriet begär 
komplettering av ansökan om den är inkomplett. Den sökande kompletterar ansökningsblanketten med en 
kompletteringsblankett, som kan laddas ner från Finnpartnerships webbsida. På kompletteringsblanketten 
väljer man komplettering av ansökan om företagspartnerskapsstöd och anger den kod som 
ansökningsblanketten fick. Koden är i formatet 2016-12-12- 5678xxxx och finns i den sökandes e-tjänst i 
anknytning till den aktuella ansökningsblanketten. Interventionskoden ska också anges på 
kompletteringsblanketten.
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Behandling av
ansökan

• Företagspartnerskapsstöd kan sökas året om. 

• När anmälan om basinformation och projektansökan jämte bilagor inkommit till inrikesministeriets e-tjänst 
skickar inrikesministeriet dem till Finnpartnership för utlåtande.

• Finnpartnership behandlar ansökningarna om företagspartnerskapsstöd och kontaktar vid behov den 
ansökande organisationen för att få närmare uppgifter och handlingar till stöd för projektbehandlingen.

• Finnpartnership överlämnar utlåtandena till utrikesministeriet.

• Efter att ha tagit emot utlåtandena från Finnpartnership inleder utrikesministeriet sin beslutprocess för 
projektet, där det tar hjälp av Finnpartnerships utlåtande och vid behov ber en utvecklingspolitisk rådgivare 
eller extern expert lämna utlåtanden om projektet.

• Utrikesministeriet informerar den sökande om sitt beslut via e-tjänsten i regel 1–2 månader efter att ha tagit 
emot Finnpartnerships utlåtande.

• Den ansökande organisationen har rätt att kräva rättelse av beslutet om statligt stöd. Anvisningar om 
rättelseyrkande bifogas beslutet om statligt stöd som skickats till den ansökande organisationen via e-
tjänsten. 
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