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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

- Valitse -

- Valitse-

_@_._+_ _ ______

- Valitse-

Virallinen nimi

1. Hakija 

Y-tunnus 

Perustiedot

Asian tunnus asiointipalvelussa 

Hankkeen nimi suomeksi (pakollinen) Hankkeen nimi englanniksi (pakollinen)

Päähankkeen asian tunnus asiointipalvelussa (jos hanke on osa jotakin muuta Finnpartnership-hanketta 
(esim. konsortio- tai tukitoimintohanke) 

Hankkeen toteutusalueen tarkempi maantieteellinen kohdennus, myös mahdolliset GPS-koordinaatit (pakollinen)

2. Vastuuhenkilö hankkeessa

Etunimi (pakollinen) Sukunimi (pakollinen)

Hanketiimi (hankkeen avainhenkilöt, ml. mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat)

Osoite (pakollinen)

Postinumero (pakollinen)

Sähköpostiosoite (pakollinen)Puhelin (pakollinen)

Maa tai alue (pakollinen)

3. Hankkeen perustiedot

Hankkeen 1. päätoimiala (pakollinen)

Tarkempi toimialamäärittely (pakollinen)

4. Hankkeen toimialat

Prosenttiosuus (pakollinen)

Hankkeen 2. päätoimiala 

Tarkempi toimialamäärittely Prosenttiosuus 

Hankkeen 3. päätoimiala 

Tarkempi toimialamäärittely Prosenttiosuus 

Hankeen kohdemaat (pakollinen)

  



Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus – MALLI 

(lomake täytetään asiointipalvelussa) 

 

 

 

 

 

2 

Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

Tavoitteet

5. Hankkeen tavoite ja hankevaiheet

Yhteisyrityksen perustaminen kehitysmaahan Tytäryrityksen perustaminen kehitysmaahan

Tuotannon ja/tai palveluiden alihankinta

Hankkeen tavoite

Tuonti kehitysmaasta Suomeen

Kv. järjestön toiminnan osana toteutettava 
teknologian ja ratkaisujen pilotointi tai 
demonstraatiohanke

Ammattikoulutus ja tuki paikalliselle
koulutustoiminnalle

Liikekumppaanuus- tai DevPlat-hankkeen 
tukitoiminnot

Muu pitkäaikainen kumppanuus (esim. pitkäaikaiset 
huolto-, lisensointi- tai franchising-sopimukset), 
täsmennä

1. Partnerin identifiointi

4. Liiketoimintasuunnitelman teko

7. Asiantuntijoiden käyttö kohdemaayrityksen tai -partnerin liiketoiminta-alueen kehittämiseksi

Hankevaiheet, joihin taloudellista tukea haetaan

2. Esihankeselvitys

5. Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi

8. Teknologian ja ratkaisujen pilotointi sekä demonstraatiohankkeet

3. Hankeselvitys

6. Kehitysmaayrityksen tai muun hyväksytyn kehitysmaatoimijan henkilökunnan koulutus

9. Ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle
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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

Hankkeen aloitusvuosi (pakollinen)

6. Hankkeen kuvaus

Hankkeen päämäärä ja/tai tavoitteet. Selvennä tähän pitkän aikavälin tavoitetta (pakollinen)

Hankekuvaus

Hankkeen päättymisvuosi (pakollinen)

Hankkeen tausta (pakollinen)

Lyhyt kuvaus hankkeesta (pakollinen)

Lyhyt kuvaus hankkeesta englanniksi (pakollinen)

Hankkeen toteutuksen ja sen päävaiheiden aikataulu (pakollinen)

Kuvaile muut toimijat (pakollinen)

Kokemus vastaavanlaisista hankkeista (pakollinen)

Kuvaile hankkeen eri hyödynsaajat kohdemaassa (pakollinen)

Toimenpide (pakollinen)

7. Hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet

Miten nämä toimenpiteet tukevat hankkeen päämäärää ja tavoitteita? (pakollinen)

Lisätietoja, esim. toimenpiteiden seuranta ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen 
mittaaminen

Toimenpiteitä: 1Mitkä ovat hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet?
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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

Tuotteet ja palvelut

Teknologian ja ratkaisujen pilotointi- ja demonstraatiohankkeissa, esittäkää yksityiskohtaiset tiedot
teknologiasta, pilotointi- ja demonstraatioprosesseista sekä syyt pilotointiin ja demonstraatioon

Yritysten ja kansaisjärjestöjen/oppilaitosten yhteistyöhankkeissa, esittäkää kuvaus aiotuista 
emohankkeen olennaisista tukitoiminnoista, kansalaisjärjestöjen/oppilaitosten roolista 
niissä ja syyt tukitoimintojen toteuttamiseksi.

Millaisia tuotteita tai palveluita tuotetaan ja/tai alihankintaan kohdemaassa? Kuvaa hankintaketju

8. Tuotteet, tuotantoprosessit ja palvelut

Tuotanto- ja/tai palveluprosessin kuvaus

Tuontihankkeissa, millaisia tuotteita aiotaan tuoda Suomeen?
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http://_ _@_._

+_ _ ______

- Valitse-

9. Kohdemaan paikallinen liiketoimintakumppani

Kumppanit ja yhteistyötahot

Onko paikallista liiketoiminta- tai muuta yhteistyökumppania (esim. yritys, kansalaisjärjestö, 
oppilaitos, kv.järjestö)? (pakollinen)

Kyllä Ei

Kumppani

Nimi

Kumppaneita: 1

Lyhyt kuvaus kumppanista ja mahdollisesta aiemmasta yhteistyöstä sekä tuloksista, joita on saavutettu

Yhteistyökumppanin kapasiteetti

Yhteistyökumppanin strategiset tavoitteet

Postiosoite

Postinumero 

www-osoite Sähköpostiosoite

Puhelin 

Käyntiosoite 

Maa tai alue

Liikekumppanin omistusrakenne ja/tai yhtiömuoto

Etunimi Sukunimi 

Sähköpostiosoite Puhelin

Yhteyshenkilö

Kohdemaakumppanin rooli hankkeessa ml. teknologiapanos

Lisätietoja kumppanista

Perustamis-/rekisteröitymisvuosi Liikevaihto

Palkatut työntekijät Vapaaehtoiset

Muut kumppanin toimintaa rahoittavat tahot, muiden rahoittajien osuus kokonaistuloista

Rahoittaja
Osuus 
kokonaistuloista

Lisätietoja

Kumppanin rahoittajia: 1

Mitä yhteistyökumppanin kapasiteettia on tarkoitus vahvistaa hankkeen aikana, miten?

10. Muut yhteistyötahot

Mitkä muut tahot osallistuvat yhteistyöhön ja miten?

Postitoimipaikka 

Postiosoite

Postinumero Postitoimipaikka 
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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

11. Ansaintalogiikka ja taloudelliset ennusteet

Kuvaa suunnitellun liiketoiminnan ansaintalogiikka (pakollinen)

Ansaintalogiikka ja toimintaympäristö 

Taloudelliset ennusteet

Kohdemaatoimintojen arvioitu liikevaihto

Kohdemaatoimintojen arvioitu omaisuus

Arvioitu tuonnin volyymi tuontihankkeissa

Toiminnan 1. vuotena Toiminnan 5. vuotena

12. Hankkeen toimintaympäristö ja riskit

Kuvaa lyhyesti hankkeen toimintaympäristö (pakollinen)

Millaiset sisäiset riskit (esim. henkilöstöön liittyvät) voivat vaikuttaa hankkeen onnistumiseen?
Miten näiden riskien toteutumista pyritään ehkäisemään?  (pakollinen)

Mitä negatiivisia vaikutuksia hanke saattaa aiheuttaa toimintaympäristössä ja hyödynsaajien 
elämässä? (pakollinen)

Onko paikallisväestö aiemmin tai tällä hetkellä vastustanut tätä hanketta, vastaavia hankkeita tai 
aloitteita kyseisellä sektorilla? (pakollinen) 

Millaiset ulkoiset riskit (esim. teknologiaan, kumppaniin, tuotantoon tai markkinointiin liittyvät)
voivat vaikuttaa hankkeen onnistumiseen? Miten näiden riskien toteutumista pyritään 
ehkäisemään?  (pakollinen)

Kohdemarkkinan piirteet (esim. markkinoiden koko, infrastruktuuri, arvioitu kysyntä, kasvupotentiaali 
ja kannattavuus) (pakollinen)

13. Kohdemarkkinat

Kilpailija-analyysi (pakollinen)

Markkinointistrategia
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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

14. Haettavan liikekumppanuustuen määrä ja liikekumppanuustukihankkeen rahoitus

Budjetti yhteensä (tarkista yhtenevyys kustannusbudjetista) (pakollinen)

Kustannukset ja investoinnit

Oma rahoitus - täsmentäkää hankkeeseen käytettävät yrityksen omat varat, pankkilainat ja
yksityiset sijoitukset 

Rahan lähde (pakollinen) Summa euroissa (pakollinen) Lisätietoja

Riviä:1

Rahoittaako hanketta hakijayrityksen lisäksi muut tahot? (pakollinen)

Kyllä Ei

Lisätietoja - selvennä tähän hanketta rahoittavat tahot ja rahoitusosuudet

Miksi hanke tarvitsee liikekumppanuustukea?

15. Hankkeen kokonaiskustannukset
Hankkeeseen liittyvät liikekumppanuustuen ulkopuolelle jäävät kustannukset (esim. 
markkinointi ja rekrytointikustannukset)

Toiminto (pakollinen) Kustannukset € (pakollinen) Lisätietoja

Riviä:1

Yhteensä

Hankkeen kokonaiskustannukset 

16. Investointisuunnitelma kohdemaatoimintoihin

Arvioitu kokonaisinvestointitarve (euroina) kohdemaatoimintoja varten (maa, rakennukset ja laitteisto, käyttöpääoma)

Hakijayrityksen investointiosuus (euroina)

Hakijayrityksen rahoituslähteet (oma/vieras pääoma, lyhyen/pitkän ajan rahoitus)

Omistajuus, lailliset ja sopimukselliset järjestelyt

Kohdemaayrityksen ehdotettu omistajuusrakenne

Tarvittavat sopimukset (tietotaidon tarjonta, teknologia, lisenssisopimukset jne.)

Yhteensä
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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

Kehitysvaikutukset

19. Yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutukset
Kuvaa hankkeen mahdollisia yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutuksia kohdemaassa, kuten 
vaikutuksen luonnetta ja syitä, ja erityisesti niiden yksilöiden ja ryhmien näkökulmasta, joihin 
hanke saattaa vaikuttaa (kuten naiset ja tytöt, vammaiset, alkuperäiskansat ja siirtotyöläiset). 
(pakollinen)

Mihin toimenpiteisiin hakija aikoo ryhtyä ehkäistäkseen, hallitakseen ja/tai lieventääkseen 
mahdollisia yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutuksia? (pakollinen)

Miten hakija aikoo seurata hankkeen mahdollisia yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutuksia sekä 
lieventämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta? (pakollinen)

21. Verovastuullisuus 

Kehitysyhteistyövaroilla rahoitettavien hankkeiden toteuttajilta edellytetään verovastuullista 
toimintaa sekä paikallisen verolainsäädännön noudattamista. Noudattaako organisaatiosi 
näitä ehtoja toiminnassaan? 

Kaupan kehittäminen

Ympäristöapu

22. Hankkeen kehitystavoitteet (OECD/DAC) 

Päätavoite (pakollinen)

Sukupuolten välinen tasa-arvo Osallistuva kehitysapu / hyvä hallinto

Aavikoitumisen torjunta

Rion ympäristökokouksen tavoitteet Prosenttiosuus

Biodiversiteetin vaalinta

Ilmastomuutoksen hillintä

Ilmastomuutokseen sopeutuminen

Ei mikään yllämainituista / muu

Kaupan kehittäminen

Ympäristöapu

Merkittävät osatavoitteet (voit valita useita, vaikka hankkeellasi ei olisi päätavoitetta)

Sukupuolten välinen tasa-arvo Osallistuva kehitysapu / hyvä hallinto

Aavikoitumisen torjunta

Rion ympäristökokouksen tavoitteet Prosenttiosuus

Biodiversiteetin vaalinta

Ilmastomuutoksen hillintä

Ilmastomuutokseen sopeutuminen

Lisääntymis-, äityis-, vastasyntyneen ja lapsiterveys Katastrofiriskien vähentäminen

Lisääntymis-, äityis-, vastasyntyneen ja lapsiterveys Katastrofiriskien vähentäminen

Minkä tyyppisiä veroja ja muita veroluonteisia maksuja  arvioitte maksavanne kohdemaahan 
kaikesta toiminnastanne kohdemaassa hankkeen toteutusvuosina? 

20. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) 

Ei ensisijaista tavoitetta

SDG-tavoite Tavoitteita: 1

SDG-tavoitteen tarkennus

Lisätietoja

Pitkän aikavälin kehitystavoitteet, joiden saavuttamista hankkeella tuetaan (pakollinen)

17. Hankkeen aikana syntyvät lyhyen ja pitkän aikavälin positiiviset 
kehitysvaikutukset kohdemaassa (vrt. kehitysvaikutusten arviointilomake)

Kehitysvaikutus (pakollinen)

Kehitysvaikutuksia: 1Lyhyen aikavälin kehitysvaikutukset

Miten kehitysvaikutusten saavuttamista voidaan 
mitata? (pakollinen)

18. Ympäristö

Kohdemaatoimintojen ympäristövaikutukset (pakollinen)

Mahdolliset ympäristöriskit

Soveltuvat ympäristösäännökset ja -standardit, tarvittavat luvat

Kuinka hakija aikoo seurata ympäristösäännösten ja -standardien noudattamista ja 
täytäntöönpanoa?

Kyllä Ei
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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

Seuranta ja jatkuvuus

23. Seuranta ja tuloksellisuuden arviointi

Miten hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan? (pakollinen)

Mikä on suomalaisen ja paikallisen yhteistyökumppanin välinen työnjako hankkeen seurannassa? 
(pakollinen)

Missä ja miten hankkeen paikalliskulujen kirjanpito ja tilintarkastus järjestetään? (pakollinen)

Missä vaiheessa ja miten hanke arvioidaan ja miten arvioinnin tuloksia hyödynnetään?
(pakollinen)

24. Kestävyys ja jatkuvuus

Miten varmistetaan hankkeen kestävyys (taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ekologinen 
kestävyys)?  (pakollinen)

Miten taataan toiminnan jatkuvuus ja tulosten pysyvyys? (pakollinen)
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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus

27. Liitteet

Lisätiedot ja liitteet

Liitä hakemukseen pakolliset liitteet käyttäen Finnpartnershipin sivuilta löytyviä lomakepohjia:
1. Hankkeen kustannusbudjetti (excel-muodossa)                                                                                                                                         
2. Kehitysvaikutusten arviointikysely
3. Työnantajasanktiodirektiivin edellyttämä vakuutus
4. Lomake de minimis -rajoituksen soveltumattomuudesta (pakollinen, mikäli vastasit "Ei" kohtaan "Kuuluuko haettava tuki de minimis -rajoitusten piiriin ) 

Lisäksi voit toimittaa muita tarpeellisiksi katsomiasi liitteitä, kuten hankkeen rahoitussuunnitelmaan liittyvät suunnitelmat (rahoituslupaukset, yrityksen 
pankkitiliote jne) tai mahdolliset aiesopimukset.

Liitetiedostojen enimmäiskoko on 10 mb.

Kuuluuko haettava tuki de minimis -rajoitusten piiriin? (pakollinen)

Kyllä Ei

25. De minimis

Lisätiedot

26. Lisätietoja hankkeesta

 


