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Liikekumppanuustuen valtionavustushakemus
1. Hakija
Virallinen nimi

Y-tunnus

2. Vastuuhenkilö hankkeessa
Etunimi

Sukunimi

Etunimi

Sukunimi

Postiosoite

Katuosoite 1
Postinumero ja postitoimipaikka

Maa tai alue

00100 HELSINKI

Suomi - FI

Puhelin

Sähköpostiosoite

+358 40 1234567

osoite@gmail.com

Hanketiimi

Hanketiimi

3. Hankkeen perustiedot
Asian tunnus asiointipalvelussa

2021-05-27-0004fvqi
Hankkeen nimi suomeksi

Liikekumppanuushanke
Hankkeen nimi englanniksi

Business Partnership Project

Kohdemaat
Kenia - 248
Hankkeen toteutusalueen tarkempi maantieteellinen kohdennus, myös mahdolliset GPS-koordinaatit

Nairobi, Kisumu

4. Hankkeen toimialat
Hankkeen 1. päätoimiala

Prosenttiosuus

Opetus yleensä

100

Tarkempi toimialamäärittely

Opettajien koulutus

Postiosoite:
PL 176
00023 VALTIONEUVOSTO

etunimi.sukunimi@formin.fi

Vaihde:
+358-(0)-295 350 000

Telefax:
+358-(0)9-160 56470
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5. Hankkeen tavoite ja hankevaiheet
Hankkeen tavoite
Tytäryrityksen perustaminen kehitysmaahan

Hankevaiheet, johon taloudellista tukea haetaan
1. Partnerin identifiointi
2. Esihankeselvitys
3. Hankeselvitys

6. Hankkeen kuvaus
Hankkeen aloitusvuosi

Hankkeen päättymisvuosi

2021

2023

Hankkeen päämäärä

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet
Hankkeen tausta

Hankkeen tausta
Lyhyt kuvaus hankkeesta

Lyhyt kuvaus hankkeesta suomeksi
Lyhyt kuvaus hankkeesta englanniksi

Lyhyt kuvaus hankkeesta englanniksi
Hankkeen toteutuksen ja sen päävaiheiden aikataulu

Hankkeen toteutuksen päävaiheet:
Kuvaile muut toimijat

Muut toimijat
Kokemus vastaavanlaisista hankkeista

Muut vastaavanlaiset hankkeet
Kuvaile hankkeen eri hyödynsaajat kohdemaassa

Hyödynsaajat kohdemaassa

7. Hankkeen aikana toteutettavat toimenpiteet
Toimenpiteet
Selvitys 1

Toimenpiteet
Selvitys 2
Miten nämä toimenpiteet tukevat hankkeen päämäärää ja tavoitteita?

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

Lisätietoja tarvittaessa

8. Tuotteet, tuotantoprosessit ja palvelut
Millaisia tuotteita tai palveluita tuotetaan ja/tai alihankitaan kohdemaassa? Kuvaa hankintaketju

Tuotteet ja palvelut
Tuotanto- ja/tai palveluprosessin kuvaus

Prosessikuvaus
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Tuontihankkeissa, millaisia tuotteita aiotaan tuoda Suomeen?

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

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

Tukitoimintojen kuvaus

9. Kohdemaan paikallinen liiketoimintakumppani
Onko paikallista liiketoiminta- tai muuta yhteistyökumppania?

Ei

10. Muut yhteistyötahot
Mitkä muut tahot osallistuvat yhteistyöhön ja miten?

Muita kumppaneita

11. Ansaintalogiikka ja taloudelliset ennusteet
Kuvaa suunnitellun liiketoiminnan ansaintalogiikka

Ansaintalogiikka

Taloudelliset ennusteet
Taloudelliset ennusteet
Kohdemaatoimintojen arvioitu
liikevaihto
Kohdemaatoimintojen arvioitu
omaisuus
Arvioitu tuonnin volyymi
tuontihankkeissa

Toiminnan 1. vuotena

Toiminnan 5. vuotena
0

0

0

0

0

0

12. Hankkeen toimintaympäristö ja riskit
Kuvaa lyhyesti hankkeen toimintaympäristö

Toimintaympäristön kuvaus
Millaiset sisäiset riskit esim. henkilöstöön liittyvät, voivat vaikuttaa hankkeen onnistumiseen? Miten
näiden riskien toteutumista pyritään ehkäisemään?

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

Ulkoiset riskit
Mitä negatiivisia vaikutuksia hanke saattaa aiheuttaa toimintaympäristössä tai hyödynsaajien elämässä?

Negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön
Onko paikallisväestö aiemmin tai tällä hetkellä vastustanut tätä hanketta, vastaavia hankkeita tai aloitteita
kyseisellä sektorilla?

Paikallisväestön suhtautuminen hankkeeseen

13. Kohdemarkkinat
Kohdemarkkinan piirteet

Kohdemarkkinoiden kuvaus
Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysi
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Markkinointistrategia

Markkinointistrategia

14. Haettavan liikekumppanuustuen määrä ja liikekumppanuustukihankkeen
rahoitus
Rahan lähde
Oma pääoma
Liikevaihto
Yhteensä

Summa euroissa
50 000,00
50 000,00
100 000,00

Lisätietoja

Rahoittaako hanketta hakijayrityksen lisäksi muut tahot?

Ei

Lisätietoja. Selvennä tähän hanketta rahoittavat tahot ja rahoitusosuudet

Lisätietoja
Miksi hanke tarvitsee liikekumppanuustukea?

Perustelu tuelle

15. Hankkeen kokonaiskustannukset
Hankkeeseen liittyvät liikekumppanuustuen ulkopuolelle jäävät kustannukset
Toiminto
Rekrytointi
Tilavuokrat
Yhteensä

Kustannukset
5 000,00
5 000,00
110 000,00

Lisätietoja

16. Investointisuunnitelma kohdemaatoimintoihin
Arvioitu kokonaisinvestointitarve (euroina) kohdemaatoimintoja varten (maa, rakennukset, kalusto ja
laitteisto, käyttöpääoma)

10000
Hakijayrityksen investointiosuus (euroina)

10000
Hakijayrityksen rahoituslähteet (oma/vieras pääoma, lyhyen/pitkän ajan rahoitus)

Rahoituslähteet
Kohdemaayrityksen ehdotettu omistajuusrakenne

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

Sopimukset

17. Hankkeen aikana syntyvät lyhyen ja pitkän aikavälin positiiviset
kehitysvaikutukset kohdemaassa
Kehitysvaikutus 1
Kehitysvaikutus

Kehitysvaikutus 1
Miten kehitysvaikutusten saavuttamista voidaan mitata tai todentaa?

Työpaikkojen määrä

Kehitysvaikutus 2
Kehitysvaikutus

Kehitysvaikutus 2
Miten kehitysvaikutusten saavuttamista voidaan mitata tai todentaa?

Tasotestit
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Muut tiedot
Mitkä ovat ne pitkän aikavälin kehitystavoitteet, joiden saavuttamista hankkeella tuetaan?

Pitkän ajan kehitystavoitteet
Lisätietoja

Lisätietoja

18. Ympäristö
Kohdemaatoimintojen ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutukset
Mahdolliset ympäristöriskit

Ympäristöriski
Soveltuvat ympäristösäännökset ja -standardit, tarvittavat luvat

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

Ympäristösäännösten noudattaminen ja täytäntöönpano

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).

Yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutukset
Mihin toimenpiteisiin hakija aikoo ryhtyä ehkäistäkseen, hallitakseen ja/tai lieventääkseen mahdollisia
yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutuksia?

Yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutusten ehkäisy
Miten hakija aikoo seurata hankkeen mahdollisia yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutuksia sekä
lieventämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta?

Yhteiskunta- ja ihmisoikeusvaikutusten lieventäminen

20. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
21. Verovastuullisuus
Kehitysyhteistyövaroilla rahoitettavien hankkeiden toteuttajilta edellytetään
verovastuullista toimintaa sekä paikallisen verolainsäädännön noudattamista.
Noudattaako organisaatiosi näitä ehtoja toiminnassaan?

Kyllä

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

Kohdemaahan maksetut verot ja veronluonteiset maksut

22. Hankkeen kehitystavoitteet (OECD/DAC)
Päätavoite
Ei DAC-tavoitetta

Merkittävät osatavoitteet
23. Seuranta ja tuloksellisuuden arviointi
Miten hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan?

Tavoitteiden seuranta

