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SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN 

 

 

OBS: Blanketten har rutor som du måste fylla i för att det ska gå att skicka den till e-tjänsten. Fyll i 0 i de 

obligatoriska rutorna om du inte har någon information att ange. 

 

Namnen på de organisationer som lämnat in en stödansökan, namnen på dem som fått 

företagspartnerskapsstöd och deras bransch, statistik över projektet som insamlats med hjälp av 

ansökningsblanketten, projektlandet och beloppet av det stöd som sökts/beviljats är offentlig information. 

 

1. Uppgifter om sökanden 

1.1.  Organisationens fullständiga officiella namn, dvs. det namn med vilket organisationen är registrerad i 

Finland. 

1.2.  När du har fyllt i och skickat blanketten med basuppgifter om organisationen till e-tjänsten, får du ett 

UHA-signum. Ange det här. Signumet har formatet UHA2020-0000xxx. Med hjälp av UHA-signumet 

förenas ansökan och den sökandes basuppgifter med varandra. 

 

2. Kontaktperson 

2.4.  Telefonnummer i formatet +(358)... 

 

3. Projektets basuppgifter 

3.1.  Projektets fullständiga namn på svenska. 

3.2.  Projektet fullständiga namn på engelska. 

3.3.  Uppge antalet länder och välj målland ur listan över länder. 

3.4.  Specificera noggrannare var projektet genomförs, t.ex. län, provins, kommun, stad, 

stadsdel, by.  Här rekommenderas också att man anger projektets GPS-koordinater i formatet grader, 

minuter och sekunder (DMS), t.ex. 41°24'12.2"N 2°10'26.5". Du hittar anvisningar för lokalisering här 

https://support.google.com/maps/answer/18539?hl=sv 

 UM publicerar inte denna uppgift om det finns skäl att misstänka att det kan medföra säkerhetsrisker. 

3.5.  Om man vill hänvisa till ett annat projekt, ange då dess signum här i formatet åååå-mm-dd-xxxx. t.ex. 

2020-01-01-xxxx.  

 

4. Statistik om projektet  

Utrikesministeriet behöver uppgifterna för att kunna föra statistik. Statistikföringen utgår från OECD:s 

biståndskommitté DAC:s definitioner. Närmare beskrivningar av verksamhetsområdena och DAC-

målsättningarna finns här: 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/2012%20CRS%20purpose%20codes%20EN_2.pdf 

4.1.  Välj högst tre huvudsakliga verksamhetsområden inom vilka projektet eftersträvar resultat.  Om du är 

osäker på vilket verksamhetsområde projektet hör till, väljer du det område eller de områden som du 

tycker att beskriver projektet bäst. Välj först huvudsakligt verksamhetsområde, så som utbildning, hälsa 

eller civilt samhälle.  Därefter ser du noggrannare definitioner för verksamhetsområdet. Ange 

procentandelen för det huvudsakliga verksamhetsområdet enligt hur stor del av projektets 

resultatmålsättningar som gäller detta verksamhetsområde. Procentandelen kan vara högst 100 %.  

4.4.  Utvecklingsmål (OECD/DAC) 

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/2012%20CRS%20purpose%20codes%20EN_2.pdf
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4.4.1. Välj ur listan det alternativ som motsvarar ditt projekts främsta mål. Om du inte hittar någon 

motsvarighet väljer du ”Inga DAC-målsättningar”.  

4.4.2.  Även om projektets främsta mål inte fanns med bland DAC-kriterierna i listan vid punkt 4.4.1 kan det 

hända att projektets delmål finns. Välj ur listan de DAC-delmål som är projektets delmål, med andra ord 

viktiga mål vid sidan av det främsta målet. Du kan välja flera delmål. Om ett av delmålen är 

Riokonferensens målsättning, uppge procentandelen fördetta delmål. Uppskatta hur stor andel av t.ex. 

miljömålen som utgörs av ökenspridningsbekämpning (t.ex. om projektet omfattar både bekämpning av 

ökenspridning och anpassning till klimatförändringen ska du uppskatta hur stor andel av 100 % de 

upptar av projektet för sig). Procentandelarna är uppskattningar. OBS! delmål kan inte vara de samma 

som det främsta målet. 

 

5. Projektets mål och projektskeden 

5.2.  Välj för vilket av projektets skeden du ansöker om stöd. 

 

6. Beskrivning av projektet 

6.1.  Det år då verksamheten som man ansöker om stöd för påbörjas (projektet eller dess 

planering/förberedelser). 

6.2.  Det år då syftet med projektet har uppnåtts. 

6.3.  Beskriv projektets syfte och målsättningar. Specificera projektets målsättningar på lång sikt. 

6.4.  Berätta om projektets bakgrund. 

6.5.  Berätta kort om projektet. 

6.6.  Samma som ovan på engelska.  

6.7. Uppge projektets olika skeden och deras tidtabell.   

6.8.  Berätta om de övriga aktörerna i projektet 

Vilka andra lokala, nationella, finländska och internationella aktörer verkar inom projektets 

verksamhetsområde eller i dess verksamhetsmiljö? Hur samarbetar de och hur säkerställer de att 

resurser används effektivt och att man enas om gemensam praxis? 

6.9. Erfarenhet av andra motsvarande projekt. 

6.10.  Vilka är de huvudsakliga förmånstagarna i mållandet? Ange antalet förmånstagare. Precisera om de är 

kvinnor, män, barn, ungdomar, representanter för någon viss yrkesgrupp etc. Har man i valet av 

målgrupp (förmånstagare) beaktat sårbara grupper som lätt diskrimineras, i enlighet med de 

genomgående målen1? Om sårbara grupper inte alls har beaktats, ange varför. 

 

7. Projektets åtgärder  

7.1.  Ange de åtgärder som ska genomföras under projekttiden (max. 10 st.) och specificera dem så noggrant 

som möjligt. Beskriv åtgärden, t.ex. skriven och tryckt manual, 5 utbildningstillfällen, köp av 

ändamålsenliga redskap, aktörsnätverk upprättat. Du får fram flera rader genom att trycka på plus-

tangenten. 

7.2. Beskriv hur de åtgärder som nämns i punkt 7.1 bidrar till att projektets kortsiktiga mål uppnås. Hur 

bidrar dessa åtgärder till att målen i 6.3. uppnås? 

7.3. Här kan du ange tilläggsinformation om bl.a. hur genomförandet av de planerade åtgärderna följs upp 

och hur uppnåendet av de mål som anges i punkt 6.3. mäts. 

                                                           
1 De genomgående målen i Finlands utvecklingspolitik är jämställdhet mellan könen och icke-diskriminering samt 
begränsning av och anpassning till klimatförändringen.  
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8. Långsiktiga och kortsiktiga positiva utvecklingseffekter i mållandet under projekttiden  

(jfr utvärderingsformuläret för utvecklingseffekter) 

Med utvecklingseffekter avses projektets uppskattade direkta och indirekta effekter på bl.a. följande: 

sysselsättningen i mållandet och diversifiering av produktionen, mållandets statliga skatteinkomster, teknik- och 

kompetensöverföring, höjning av kunskapsnivån bland mållandets arbetande befolkning (utbildning), 

arbetsförhållanden och sociala förmåner vid företaget, särskilt positiva miljö- och klimateffekter (t.ex. förnybar 

energi eller andra produktionssätt som stöder en hållbar utveckling), jämställdhet mellan könen eller förbättring 

av mållandets övergripande infrastruktur. De uppgifter som anges här ska motsvara uppgifterna på 

utvärderingsformuläret för utvecklingseffekter. 

8.1.  Ange i tabellen de kortsiktiga utvecklingseffekter som uppstår under projekttiden (du kan ta fram en ny 

rad för varje resultat ur rullgardinsmenyn, men högst 5).  En kortsiktig utvecklingseffekt är en positiv 

förändring som förväntas uppstå redan medan projektet pågår. 

8.2.  Beskriv hur uppnåendet av utvecklingseffekterna kan mätas eller på annat sätt verifieras. 

8.3.  Vid behov kan du berätta mera om utvecklingseffekterna och hur ni följer upp och verifierar utfallet och 

de förändringar som åstadkommits. 

8.4. En långsiktig utvecklingseffekt är en positiv förändring som förväntas uppstå när projektet har 

genomförts i sin helhet i planerad omfattning och den operativa affärsverksamheten har inletts i full 

skala. 

 

9. Intäktsmodell och ekonomiska prognoser  

9.1. Beskriv företagets intäktsmodell: de verksamhetsprinciper och verksamhetssätt i affärsmodellen enligt 

vilka produkten eller tjänsten säljs och med vars hjälp affärsverksamheten i mållandet ska göras lönsam. 

 

10. Projektets verksamhetsmiljö och risker  

10.1.  Beskriv kort projektets verksamhetsmiljö.  

10.2.  Vilka interna risker kan påverka projektets utgång? Beskriv risker som är viktiga med tanke på projektet, 

t.ex. personalproblem, inkludering och motivering av målgruppen. Hur har dessa risker beaktats i 

projektplaneringen och hur försöker man förebygga dem? 

10.3.  Beskriv yttre risker som är betydelsefulla med tanke på projektets genomförande, t.ex. problem med 

myndighetssamarbete, korruption, politiska förändringar, miljöförändringar, klimatrisker, sannolikheten 

för naturkatastrofer och deras konsekvenser. Hur har dessa risker beaktats i projektplaneringen och hur 

förebygger man dem under hela den tid som projektet pågår? 

10.4.  Har projektet negativa följder för sin verksamhetsmiljö eller förmånstagarna i mållandet? Påverkar 

projektet användningen av mark, skog eller vattentillgångar? Ökar avfallsmängden eller användningen 

av brännved, försämras någon persons eller annan aktörs ställning, medför förbättrad service konflikter 

eller olika konkurrenssituationer, etc. Vad kan göras för att minska dessa negativa effekter? 

10.5. Har lokalbefolkningen tidigare motsatt sig detta projekt, motsvarande projekt eller initiativ inom denna 

sektor? Du kan söka närmare information t.ex. på internet eller fråga er samarbetspartner, Finlands 

ambassader, andra företag som är verksamma i mållandet osv. 
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11. Lokal samarbetspartner  

Den lokala samarbetspartnern är den aktör som har det huvudsakliga ansvaret och med vilken man har planerat, 

eller planerar och genomför projektet. Den lokala samarbetspartnern har eller kommer att ha ett 

samarbetsavtal med den finländska projektgenomföraren. 

11.12.1 En person som kan besvara frågor om projektansökan. 

11.13.  Beskriv samarbetspartnerns kärnkompetens och förfaringssätt. Om den sökande tidigare har genomfört 

projekt i samarbete med denna samarbetspartner, berätta hur samarbetet löpte och vilka resultaten och 

effekterna var. 

11.14.  Hurdana projekt har samarbetspartnern genomfört i samarbete med andra? Hurdana lokala, nationella 

eller internationella nätverk har partnerorganisationen? Hur väl insatt är den i god praxis i branschen 

och branschens gemensamma riktlinjer? 

11.16.1. Det år då partnerorganisationen grundades. Ange också registreringsår och registrerande myndighet,  

 om organisationen är registrerad. 

11.16.3. Beskriv partnerorganisationens strategiska målsättningar. Finns de införda i organisationens stadgar  

 eller motsvarande?  

11.17. Övriga aktörer som finansierar partnerns verksamhet, de övriga finansiärernas andel av de totala  

inkomsterna. Ange i tabellen partnerorganisationens övriga lokala eller internationella finansiärer, 

såsom investerare, offentlig förvaltning, stiftelser, internationella organisationer. 

   

12. Övriga samarbetsparter 

12.1. Räkna upp projektets andra samarbetsparter och berätta hur de deltar i genomförandet av projektet 

eller till att skapa förutsättningar för projektet. 

12.2.1. Finansiärens namn 

 

13. Målmarknad 

 

14. Miljö 

14.1. Ange alla eventuella positiva och/eller negativa direkta eller indirekta miljö- och klimateffekter (inkl. 

leveranskedjan) som projektet har på 

- Människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel 

- Marken, jordmånen, vattnet och vattendragen, luften, klimatet, växtligheten och organismerna 

samt naturens mångfald 

- Utnyttjandet av naturresurserna 

- Markanvändningen, samhällsstrukturen, de materiella tillgångarna, landskapet, stadsbilden och 

kulturarvet 

- Växelverkan mellan dessa faktorer samt på samverkan mellan eventuella andra projekt   

Beskriv dessutom hur eventuella negativa miljö- och klimateffekter av projektet kan förhindras, 

förebyggas eller lindras.  

14.2. Beskriv konkreta sociala risker och miljörisker som eventuellt realiseras i och med projektet. Dessa kan 

vara risker som gäller t.ex. vatten- och energiförbrukning, avfallshantering, arbetstagarnas rättigheter, 

arbetarskydd (kemikaliehantering, brandsäkerhet, hygien, personaltransporter osv.), eller målregionens 

urbefolkning och kulturarv. 
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14.3. Räkna upp miljöbestämmelser och standarder som tillämpas, tillstånd som krävs. Uppge också om 

miljökonsekvensbedömningen av projektet  har utförts och om samarbetspartnern har ett certifierade 

kvalitets- och miljöledningssystem. 

14.4.  Uppge hur man kommer att övervaka att miljöbestämmelser och standarder följs och hur projektets 

miljö- och klimateffekter följs upp och rapporteras.  

 

15. Eventuella negativa effekter på samhället och de mänskliga rättigheterna  

Redogör här för projektets eventuella negativa effekter på samhället och de mänskliga rättigheterna.  

15.1. Beskriv projektets eventuella effekter på samhället och de mänskliga rättigheterna i mållandet, till 

exempel effekternas natur och orsaker, i synnerhet med tanke på de personer och grupper som 

sannolikt berörs (t.ex. kvinnor och flickor, personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och 

migrantarbetare). Beskriv särskilt om och hur projektets produkter eller tjänster kan användas för 

skadliga syften i denna kontext. 

15.2. Beskriv vilka åtgärder som så vitt du vet tillämpas för att förebygga, kontrollera och/eller lindra 

eventuella effekter på samhället och de mänskliga rättigheterna. Beakta t.ex. förbättringar av 

arbetsförhållandena enligt internationella standarder, rättvisa löner, utbildning och kapacitetsstärkande 

åtgärder, genomförande av eventuella korrigerande åtgärder, samarbete med andra företag, 

fackföreningar, statliga ämbetsverk och civilsamhällets organisationer för att säkerställa förebyggande 

och lindrande åtgärder på lång sikt. Hur rapporterar eventuella samarbetspartner sitt samhällsansvar? 

Har samarbetspartnern förbundit sig att följa nationella eller internationella standarder eller åtaganden 

som gäller samhällsansvar, t.ex. UN Global Compact? 

15.3. Hur övervakar sökanden projektets eventuella konsekvenser för samhället eller de mänskliga 
rättigheterna? Hur övervakas genomförandet av och effektiviteten i de planerade begränsande 
åtgärderna? Beakta t.ex. uppföljnings- och övervakningssystem (grundläggande inspektioner identifierar 
sällan negativa effekter på de mänskliga rättigheterna), ledningens vilja att genomföra tillsynsåtgärder, 
bedömning av informationskällornas tillförlitlighet, utveckling av tillförlitliga och lämpliga indikatorer 
(t.ex. projektens dialog med fackförbundsrepresentanter som representerar arbetstagarna eller 
leveranskedjan, procentuell andel arbetstagare som har tillgång till klagomålsförfaranden), validering av 
data via tredjeparter.  

 

16. Projektets budget, totala statsunderstöd som söks och användningssyfte 

Ange projektets budget och kontrollera att beloppet är detsamma som i den obligatoriska bilagan Projektets 

kostnadsbudget. Bifoga kostnadsbudgeten som bilaga, se punkt 24.  

 

17. Projektets totala utgifter 

17.1. Ange här projektets utgifter enligt funktion, även för de kostnader som inte omfattas av 

företagspartnerskapsstödet. Olika funktioner kan vara t.ex. marknadsföring, konsultation, investeringar i 

utrustning. 

17.2. Ange här projektets totala kostnader.  

 

18. Investeringsplan för funktionerna i mållandet 

18.1. Ge den bästa information ni har tillgång till för närvarande om det totala investeringsbehovet och hur 

det fördelar sig på olika funktioner, ert företags investeringsandel av helheten samt en utredning över 

hur ni kommer att finansiera den. 

18.4.2. Den bästa uppskattning ni för närvarande kan ge om vilka avtal som behövs. 
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19. Produkter, produktionsprocesser och tjänster 

19.1. Beskriv här hela leveranskedjan, inkl. köp av råvaror. Beskriv också till relevanta delar vilka som äger och 

styr de olika delarna av leveranskedjan, inklusive mäns och kvinnors roll i den. 

19.2.  Uppge hur samhällsansvaret i leveranskedjan och dess påverkan utreds. 

20. Uppföljning och utvärdering av resultat 

20.1. Beskriv kort hur man följer upp att resultatmålen uppnås. 

20.2.  Berätta kort hur arbetet med projektuppföljningen fördelas mellan den finländska aktören och den 

lokala samarbetspartnern. 

20.3.  Berätta hur projektets lokala kostnader bokförs och redovisas. 

20.4.  Berätta när projektet utvärderas, vad som utvärderas, hur resultatet av utvärderingen används samt 

vem som utför utvärderingen. 

 

21.  Hållbarhet och exitstrategi 

21.1. Beskriv hur projektets ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet garanteras. 

21.2. Hur säkerställer man att verksamheten fortsätter och resultaten består efter att projektet är avslutat? 

 

23.  Tilläggsinformation 

23.1. Här kan du lägga till övrig fritt formulerad information om denna blankett inte är tillräcklig för att 

beskriva projektet, dess bakgrund eller annat väsentligt. 

 

24. Bilagor 

Här bifogas obligatoriska dokument. Om du vill kan du också lägga till andra bilagor. De skickas till e-tjänsten 

samtidigt som ansökan. OBS! Bilagorna får inte vara större än 10 MB. Namnen på bilagor som bifogas blanketten 

får inte innehålla mellanslag, punkter, kommatecken eller skandinaviska tecken (å, ä, ö)! 

 

 


