Suuntaa nyt kehittyville
markkinoille
Liikekumppanuustuen avulla

finnpartnership.fi

Ovenavaus
mahdollisuuksiin
Finnpartnership tarjoaa rahoitusta ja ilmaisia neuvontapalveluja kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden suunnittelu-, kehitys-, ja pilotointivaiheisiin sekä koulutukseen. Tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden yritysten ja muiden toimijoiden kaupallista
yhteistyötä tavalla, joka synnyttää myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaissa ja on osapuolilleen kannattavaa. Palvelumme on tarkoitettu kaikkien eri alojen toimijoille.

Rahallinen tuki
Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu
toimija pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävään ja liiketaloudellisesti
kannattavaan toimintaan, kuten
• tytäryrityksen tai yhteisyrityksen perustaminen (esim. tuotanto tai palveluala)
• alihankinta (esim. valmistus tai palvelut)
• kehitysmaatuonti
• muu pitkäaikainen liiketoiminta (esim.
huolto-, franchise- tai lisensointisopimus)
• kansainvälisten järjestöjen (EU, YK-järjestöt, kansainväliset rahoituslaitokset) toiminnan osana toteutettavat teknologian
tai ratkaisun pilottihankkeet
• Kansalaisjärjestöt/oppilaitokset voivat
toteuttaa yritysten liikekumppanuustukihanketta tukevia olennaisia tukitoimintoja, ilman että järjestö/oppilaitos itse tavoittelee voittoa tuottavaa liikekumppanuutta, esim.:
- sidosryhmien kapasiteetin kehittämi		 nen (ml. yritysvastuu- ja ihmisoikeus		 kysymykset, ammatillinen, tekninen ja
		 kaupallinen koulutus), yhteistyöverkos		 tojen kehittämiseksi, tuotteiden ja pal		 velujen pilotoimiseksi, jne.,

- yhteistyö- ja innovaatioalustojen kehit		 täminen, sekä
- seminaarien ja workshoppien järjestä		 minen osana yleistä valistus- ja vaikut		 tamistyötä
• ammattikoulutus ja paikallisen koulutustoiminnan tukeminen.
Liikekumppanuustukea ei myönnetä ainoastaan vientiin tähtääviin hankkeisiin tai hankkeisiin, jotka perustuvat ainoastaan yhteistyöhön myyntiagentin tai jakelijan kanssa.
Tukea voi saada hanke, jolla on realistiset
mahdollisuudet kehittyä kaupallisesti kannattavaksi ja joka osaltaan edistää kohdemaan kehitystä, noudattaa kohdemaan
lakeja sekä täyttää ympäristö- ja yhteiskunnallisissa asioissa kansainvälisen tason
vaatimukset.
Liikekumppanuustukea haetaan ympäri
vuoden määrämuotoisella hakulomakkeella ja sen liitteillä. Ainoastaan tukihakemuksen rekisteröimisen jälkeen syntyneet
kustannukset voivat olla tukikelpoisia. Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät Finnpartnershipin kotisivuilta.

Lisäksi Finnpartnership järjestää Helsingissä kuukausittain avoimia hakemustyöpajoja,
joihin voi ilmoittautua kotisivuilla kohdassa ”HAKEMUSTYÖPAJAT”
Lisätietoja: finnpartnership.fi

Tuettavat hankevaiheet ja
kustannukset
Tukea myönnetään kehitysmaihin suuntautuvien etabloitumis- ja tuontihankkeiden
suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin
seuraavasti:
• partnerin (liikekumppanin tai liikekumppaneiden) identifiointi
• esihankeselvityksen, hankeselvityksen ja
liiketoimintasuunnitelman teko
• ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi
• kehitysmaayrityksen tai muun hyväksytyn kehitysmaatoimijan henkilökunnan
koulutus
• asiantuntijoiden käyttö kehitysmaayrityksen tai -partnerin liiketoiminta-alueen
kehittämiseksi
• teknolo
gian tai ratkaisun pilotointi ja
demonstraatio
• ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. oman
henkilökunnan ja ulkopuolisten asiantuntijoiden matkakustannukset sekä majoitus-,
päiväraha- ja työkustannukset. Ulkopuolisen
asiantuntijan työtä (esim. lakiasiainkonsul-

tointi ja markkinaselvitykset), sekä poikkeustapauksissa oman henkilökunnan työtä, voidaan tukea myös Suomessa. Pilotointi- ja demonstraatiovaiheessa voidaan tukea paitsi
suunnittelu- ja koulutuskustannuksia, myös
esim. rahtikuluja, asennustyötä sekä tapauskohtaisesti kohtuullisia laiteinvestointeja ja
rakennuskustannuksia.

Tuen määrä
Liikekumppanuustuki on lähtökohtaisesti nk.
de minimis -tukea, jonka määrä on enimmillään 200 000 €/yritys kuluvan ja kahden
edeltävän verovuoden aikana. Mikäli hankkeen yrityskumppanuuden kohdemarkkina
on kokonaisuudessaan Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella voidaan arvion mukaan poiketa de minimis -säännöstä. Tällöin
tuen enimmäismäärä on 400 000 €/hanke.
Ylemmän keskitulotason kehitysmaissa vaatimuksena on suorat kehitysvaikutukset.
Tuki kattaa osan hyväksyttävistä hankekustannuksista kohdemaan kehitysasteen ja tuen
hakijan kokoluokituksen perusteella. Hakijayrityksen kokoluokitus pohjautuu Euroopan
komission vuonna 2005 voimaan tulleeseen
suositukseen pk-yritysmääritelmästä.

LÖYDÄ LUOTETTAVA LIIKEKUMPPANI NOPEASTI
MATCHMAKING-TIETOKANNASTAMME
– tilaa hakuvahti sähköpostiisi!

finnpartnership.fi/matchmaking

Lisää tietoa kohdemaista löydät:

www.finnpartnership.fi/kehitysmaat

Tuki hyväksytyistä kustannuksista
Erittäin hauraat valtiot Alemman tulotason
Katso lista:
kehitysmaat
www.finnpartnership.fi
(LDC, LIC, LMIC)

Ylemmän keskitulotason kehitysmaat
(UMIC)*

Pk-yritys tai muu pieni toimija

85 %

70 %

50 %

Suuryritys

85 %

50 %

30 %

Liikekumppanuustukihankkeen
olennaiset tukitoiminnot:
Kansalaisjärjestöt, oppilaitokset

85 %

85 %

85 %

* Ylemmän keskitulotason maihin vaaditaan merkittäviä kehitysvaikutuksia.
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