
Exempel på konsortium 
 
 
 

 
 
 
Exempel 1 
 
 

 
 

• Företag 1 äger kundgränssnittet och det har central teknologi med tanke på 
helhetslösningen och kan anamma rollen som lösningsintegrator 

• Företagen 2 och 3 planerar sina projekt på basen av helhetslösningens krav 
(användarens/kundens behov) 

• Beroende på projektets natur och företag 2 och 3:s projektrelaterade aktiviteter tillämpar sig 
antingen FP- eller BF-finansiering  

• FP kan stöda lokalisering av existerande lösningar 
• BF kan stöda utvecklingen av nya, icke ännu kommersiella lösningar (exempelvis 

service, produkt, affärsmodell) 
• Samtliga företag har samma konsult som underleverantör i sina respektive projektbudgeter, 

konsulten kan exempelvis ansvara för utvecklandet av helhetslösningens värdeerbjudande 
och affärsmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exempel 2 
 
 

 
 
 

• Projektet har två företag som får BF finansiering; ett finskt företag och ett lokalt företag 
(partner), tillsammans är de engagerade i samutveckling som BF DevPlat kan bevilja stöd 
för (täcker även den lokala partners kostnader)   

• Projektet har också ett tredje företag som kan få antingen BF eller FP finansiering  
• En finsk läroanstalt tar del av konsortiet via ett stödfunktionsprojekt där man exempelvis 

ansvarar för skolningen av den lokala arbetskraften 
• OBS. Inom ramen för stödfunktionprojekt kan aktören inte utföra ett projekt som endast 

gynnar huvudprojektet (det kommersiella projektet), utan i ovan exempel måste skolningen 
även gynna samhället på ett bredare plan 

 
 
Exempel 3 
 
 

 
 
 

• Konsortiet består av ett företag och tre medborgarorganisationer  
• Samtliga medborgarorganisationer deltar i projektet via egna stödfunktionprojekt (som är 

länkade till företagets kommersiella projekt)  
• Projektet kan ha ett eller flera mål-länder, viktigt är att medborgarorganisationerna har 

aktiviteter landet/länderna samt att de via sitt kunnande kan stöda det kommersiella projektet 
• Samtidigt kan konsortiet bestå av flera företag och en medborgarorganisation.  

 
 
 



Exempel 4 
 

 
 

• Ett företag och två medborgarorganisationer bildar ett konsortium 
• Företaget och medborgarorganisation 1 får stöd av FP för sina kommersiella projekt 
• Både företaget och medborgarorganisationen har samma två underleverantörer i sina 

ansökningar, ett konsultföretag och en annan medborgarorganisation 
• I stället för Medborgarorganisation 1 kunde konsortiet likväl ha en läroanstalt med sin egen 

ansökan för ett kommersiellt projekt 
 
Exempel 5 
 
 

 
 

• Företag 1 och 2 skapar en gemensam lösning på basen av utvecklingsbehovet 
• Företag 2 allokerar en del av sin projektbudget till en medborgarorganisation som är operativ 

i mål-landet, denna ansvarar exempelvis för utvecklingen av viktiga nätverk och skolning, 
som projektet i sin helhet behöver 

• I stället för medborgarorganisationen kan även en läroanstalt eller ett företag hålla rollen 
som underleverantör, eller Företag 2 kan likväl ha flera underleverantörer, exempelvis en 
medborgarorganisation och ett konsultföretag 
 

 



Exempel 6 
 

 
 

• Konsortiet består av tre läroanstalter som har kommersiella projekt 
• Dessa kan exempelvis kartlägga förutsättningarna för att grunda ett kunskapscenter i mål-

landet 
• Läroanstalt 3 har et konsultföretag som underleverantör, som ansvarar för exempelvis 

utvecklandet av kunskapscentrets affärsmodell 
 
 
 
Exempel 7 
 
 

 
 

• Konsortiet har tre företag och ett forskningsinstitut 
• Forskningsinstitutet tar del av samarbetet via ett stödfunktionsprojekt 

• Företag 3 har ett konsultföretag som underleverantör, detta ansvarar för 
lönsamhetsanalysen för helhetslösningen som konsortiets bildar 

• Samma konsult kan även agera underleverantör i forskningsinstitutets stödfunktionsprojekt 
• Överlag kan konsultföretag ha egna projekt (ansöka om finansiering), i bilden kunde 

exempelvis Företag 1 vara ett konsultföretag som önskar grunda ett dotterbolag på den 
lokala marknaden 

• FP finansiering kan dock inte användas för att grunda verksamhet där man endast 
säljer eller representerar finska lösningar på lokalmarknaderna 

 



Exempel 8 
 
 

 
 

• Konsortiet inkluderar tre företag och en medborgarorganisation 
• Medborgarorganisation deltar i samarbetet med ett eget kommersiellt projekt 
• Utöver dessa hör även en annan medborgarorganisation i konsortiet, denna håller en 

konsultaktig roll för företag 3 
 
 
Exempel 9 
 
 

 
 
 

• Företag 1 och 2 skapar en gemensam lösning på basen av utvecklingsbehovet 
• En del av Företag 1:s projektbudget är allokerad för en konsult som ansvarar för en 

marknadsundersökning 
• Företag 3 (underleverantör till Företag 2) kan agera som expert i flera olika faser av projektet 
• Företag 2 kunde likväl ha en medborgarorganisation som underleverantör 
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