
 

 
Ansökan om företagspartnerskapsstöd för finländska företag och andra aktörer 1.1.2022–
31.12.2024  
 

Företagspartnerskapsstödet beviljas som behovsprövat projektunderstöd för finländska företags och 

andra aktörers företagspartnersskapsprojekt. Understöd beviljas med stöd av moment 24.30.66 i 

statsbudgeten. Vid beviljandet och användningen av understödet ska statsunderstödslagen (688/2001) 

iakttas. Understödet beviljas initialt på grundval av kommissionens förordning (EU) N:o 1407/2013 om 

stöd av mindre betydelse, dvs. så kallat de minimis-stöd. Huruvida stödet omfattas av de minimi-

bestämmelsen bedöms för varje projekt. 

Företagspartnerskapsstödets instrumentbeskrivning, företagspartnerskapsstödets allmänna villkor och 

ansökans obligatoriska bilagor finns publicerade på Finnpartnerships webbsida: www.finnpartnership.fi. 

Behörighet till understöd 

Understöd kan beviljas   

• Till företag eller annan aktör eller konsortium som bildas av flera företag och/eller andra aktörer 

som är registrerade i Finland. Stödet beviljas separat till varje medlem i konsortiet och varje 

sökande av stödet ansvarar själv för användningen av det beviljade stödet i enlighet med 

stödets villkor. 

• Till företag registrerade utomlands som har en betydande koppling till Finland genom ägande 

(minst 20 %).  

Den sökande ska vara en registrerad aktör då ansökan lämnas in. 

Ansökningstid 

Företagspartnerskapsstödet kan sökas året runt under tiden 1.1.2022–31.12.2024. 

De beviljade understödens belopp 

Sammanlagt kan cirka 19,5 miljoner euro användas till understöd som beviljas åren 2022–2024 om 

riksdagen beviljar anslagen för ändamålet.  

Understödet får täcka högst 30–85 procent av det understödda projektets budget. Stödets andel beror 

på typen av projekt, den sökande organisationens storlek och projektlandet.  

Beslut om statsunderstöd 

Utrikesministeriet fattar beslut om statsunderstödet inom 3–5 månader efter att ansökan inletts. 

Beslutet om statsunderstöd skickas till alla sökande av understöd via utrikesministeriets e-tjänst. 

Utrikesministeriet kan också ställa särskilda villkor för besluten om statsunderstöd. 

Användningstiden för understödet är 24 månader från delgivningen av beslutet om statsunderstöd. 

Kostnader som är godkända att täckas med understödet kan vara kostnader som uppkommit under eller 

efter registreringsdagen för projektet i enlighet med projektbudgeten som bifogats som bilaga till 

beslutet om statsunderstöd. 

  

http://www.finnpartnership.fi/


 

Bestämmelser för ansökan om och användning av understöd 

Statsunderstödslagen (688/2001)  

Den årliga statsbudgeten 

Kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (EU) No 1407/2013 (EUT L352 24.12.2013). 

Europeiska unionens bestämmelser för statsunderstöd är i kraft till den 31.12.2023. Ändringar i 

Europeiska unionens bestämmelser för statsunderstöd kan även förutsätta ändringar i den nationella 

lagstiftningen som står som grund till företagspartnerskapsstödet. 

Lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (429/2016)  

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)  

Lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) 

 

Strategiska mål för understödd verksamhet 

• att öka en lönsam och ansvarsfull företagsverksamhet i utvecklingsländerna i enlighet med FN:s 

mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt  

• öka antalet finländska företag som är lönsamt och ansvarsfullt verksamma på 

utvecklingsmarknaden 

Företagspartnerskapsstödet är avsett för verksamhet vars syfte är att främja en ansvarsfull och hållbar 

tillväxt av den privata sektorn i utvecklingsländerna i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling 

(Agenda 2030) och Finlands utvecklingspolitiska tyngdpunkter. 

Företagspartnerskapsstödet är tidsbundet och avsett att vara ett startkapital i strävan efter att driva en 

ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet som i första hand baserar sig på kommersiell finansiering och 

som har positiva utvecklingseffekter i projektlandet. Företagspartnerskapsstödet kan även stöda 

samprojekt som frivilligorganisationer, läroanstalter och forskningsinstitut har tillsammans med företag. 

Dessa stödfunktionsprojekt ska ha en direkt anknytning till ett företags företagspartnerskapsprojekt 

eller ett företags projekt inom ramen för  plattformen Developing Markets Platform (DevPlat) som 

administreras av Business Finland.  

 Företagspartnerskapsprojektet ska beakta följande faktorer 

• Projektet främjar en ansvarsfull och hållbar tillväxt av den privata sektorn i utvecklingsländerna i 

enlighet med FN:s mål för hållbara utveckling (Agenda 2030) 

• Projektet främjar minst ett av Finlands utvecklingspolitiska tyngdpunktsområden: 1. stärka 

kvinnors och flickors ställning och rättigheter, 2. stärka den ekonomiska basen och 

sysselsättningen i utvecklingsländerna, 3. utbildning, välfungerande samhällen och demokrati, 4. 

klimatförändringar och naturresurser.  

• Projektets mål enligt företagspartnerskapsstödets allmänna villkor är 1) ett långvarigt 

företagspartnerskap, 2) ett pilotförsök med en ODA-duglig internationell organisation, 3) en 

utredning om investeringsprojektets genomförbarhet eller 4) stödfunktioner för 

företagspartnerskaps- eller DevPlat-projektet.  

• Projektet genomförs i ett utvecklingsland/utvecklingsländer som fastställs av 

biståndskommittén DAC i OECD. Med avseende på stödkategorin används vid beslutsfattandet 

den lista över länder som är i kraft vid tidpunkten då ansökan inleddes. 



 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-

standards/daclist.htm  

• Branschen för projektet ska ses som en samhälleligt godtagbar verksamhet. Icke-godtagbara 

branscher: https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2021/12/Finnpartnership_Icke-

godtagbara-branscher_2022.pdf. 

• Med avseende på projektets natur främjar projektet på ett ändamålsenligt sätt genomförandet 

av utvecklingspolitikens övergripande mål, dvs. jämställdhet mellan könen, icke-diskriminering, 

klimathållbarhet samt en utsläppssnål utveckling: https://um.fi/publications/-

/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/kehityspolitiikan-l-c3-a4pileikkaavien-tavoitteiden-

ohjeistus. 

• Beaktandet av konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna i ansökan och genomförandet av 

projektet. Projektet ska iaktta internationella rekommendationer med avseende på de 

mänskliga rättigheterna (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). 

• Beaktande av konsekvenser för miljön och samhället i ansökan och genomförandet av projektet. 

Projektet ska iaktta internationellt godtagbara miljö- och samhällsansvarsstandarder samt lokal 

lagstiftning. Bedömningen grundar sig på Världsbankens och IFC:s (International Financial 

Corporation) standarder för miljömässiga och samhälleliga konsekvenser samt hanteringen av 

dessa som antagits av internationella finansiärer (ytterligare information IFC Performance 

Standards och World Bank Group EHS Guidelines).  

• Den sökande ska delta i genomförandet av projektet och riskfördelningen; en konsult som 

endast gör utredningar kan inte ansöka om stöd.  

• Ansökans obligatoriska bilagor ska lämnas i samband med ansökningsblanketten.  

Bedömning av ansökan  

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier:  

• Projektets ekonomiska lönsamhet 

• Projektets förutsättningar att uppnå  målsättningarna, och projektets tidtabell och budget i 

förhållande till dess målsättningar och genomförande samt den sökandes kapacitet. 

• Den sökandes affärsverksamhet och kunnande inom branschen för projektet i förhållande till 
projektets natur och omfattning. 

• Den sökandes tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att genomföra den plan 
som ska finansieras med företagspartnerskapsstöd. Den sökande ska kunna genomföra 
projektet genom självfinansiering eftersom stödet betalas ut i efterskott på grundval av 
godkända, faktiska, betalda och reviderade kostnader i en eller två poster. 

• Positiva utvecklingseffekter av ett framgångsrikt projekt, såsom arbetsplatser, överföring av 
teknologi och kunskap, diversifiering av projektlandets produktion, jämställdhet mellan könen 
osv. 

• Projektet ska åtminstone vara sensitivt med avseende på de mänskliga rättigheterna enligt 

definitionen i den allmänna anvisningen för ett Rättighetsperspektiv på utveckling (2015) 

https://um.fi/publikationer/-/asset_publisher/TVOLgBmLyZvu/content/ihmisoikeusperustainen-

lahestymistapa-kehitykseen-yleisohje  

• Projektets miljö- och samhällskonsekvenser och risker samt beaktandet och hanteringen av 

dessa 

• Identifieringen och hanteringen av projektets risker har beaktats tillräckligt omfattande med 
avseende på det planerade projektets storlek. 
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• Iakttagandet av skatteansvarsprinciperna för finansieringen av utvecklingssamarbete i Finland 
(Tax responsibility principles in Finland's development coopertation funding to the private 
sector). 

Utöver ovannämnda kriterier används dessutom en helhetsbedömning. I helhetsbedömningen beaktas 
den sökandes verifierade erfarenheter och bedömningar av eventuell tidigare verksamhet som 
genomförts med finansiering från utrikesministeriet.  
 

Ansökan om understöd 

De sökande ska bekanta sig med företagspartnerskapsstödets villkor och begränsningar på förhand. 
Understödet ansöks via utrikesministeriets elektroniska tjänst:  https://asiointi.um-plm.fi/online-forms-
web/Login.action?locale=sv_SE. För att sköta ärenden för en organisations räkning krävs utöver 
identifiering även relevant bemyndigande (Ansökan om statsunderstöd). 
 
Den sökande ska upprätta ansökan för företagspartnerskapsstödet på ansökningsblanketten samt bifoga 
obligatoriska bilagor vars blankettmallar finns på Finnpartnerships webbsidor: 

https://finnpartnership.fi/sv/2349-2/sokanvisningar-och-blanketter/. Den sökande ska lämna in 
organisationens basuppgiftsanmälan minst 3 dagar och högst 6 månader före projektansökan inleds. Det 
är inte möjligt att upprätta projektansökan före mottagningskvitteringen av basuppgiftsanmälan har 
lämnats. 
 
Obligatoriska bilagor till ansökningsblanketten är: 

1. Projektets kostnadsbudget (i Excel-format) 
2. Bedömning av utvecklingseffekterna/resultatram 
3. Försäkran 
4. Blankett för de minimis-begränsningens olämplighet 
5. Avsiktsförklaring (eller motsvarande bevis) ifall projekttypen är en ett pilotförsök med en ODA-

duglig internationell organisation eller en utredning om ett investeringsprojekts 
genomförbarhet.  

Dessutom kan andra nödvändiga bilagor lämnas in, såsom planer relaterade till projektets 
finansieringsplan (finansieringslöften, företagets kontoutdrag osv), exporttillstånd för varor med dubbla 
användningsområden, andra eventuella avsiktsförklaringar och CV. 

 

Anvisningar för ansökan av understöd 

Anvisningar för ansökning av understöd finns på webbsidan www.finnpartnership.fi  

• Step by step-anvisningar för upprättande av företagspartnerskapsansökan: 
https://finnpartnership.fi/wp-content/uploads/2021/09/Steg-for-steg-anvisningar-for-ansokan-
om-foretagspartnerskapsstod-09-2021.pdf    

• Anvisningar för att fyllan i ansökningsblanketten: https://finnpartnership.fi/sv/2349-
2/sokanvisningar-och-blanketter/#tips-for-att-fylla-i-ansokan. 

Sökande av understöd rekommenderas delta i Ansökningsworkshopen, som ordnas av Finnpartnership, 
innan de lämnar in ansökan: https://finnpartnership.fi/sv/2349-2/ansokningsverkstader/. 
 

Allmänna och särskilda förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7§ 1 och 2 mom. i 

statsunderstödslagen samt allmänna villkor för företagspartnerskapsstödet): 

• Om ändamålet för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.  

• Om beviljandet av statsunderstöd är motiverat med avseende på de mål som satts för 
användningen av statsunderstödet. 
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• Om beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som 
sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten. 

• Om beviljandet av statsunderstöd endast orsakar ringa snedvridning av konkurrensen och 
verksamheten på marknaden. (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen) 

 
Om understödet används för lönekostnader och den som ansöker om understöd, under det år då 
statsunderstödet beviljas eller de två föregående åren, har dömts till straff för användning av olovlig 
utländsk arbetskraft, utlänningsförseelse av arbetsgivare eller om den sökande påförts en påföljdsavgift 
enligt arbetsavtalslagen kan understöd beviljas endast av synnerligen vägande skäl (7 § 2 mom. i 
statsunderstödslagen). 
 
Utrikesministeriet kan endast bevilja understöd om de allmänna förutsättningarna för beviljande av 
statsunderstöd enligt statsunderstödslagen och förutsättningarna för företagspartnerskapsstödets 
allmänna villkor uppfylls. Ministeriet beaktar även statsunderstödets allmänna förutsättningar och 
företagspartnerskapsstödets allmänna villkor vid bedömningen av understödets storlek. 

 

Villkor och begränsningar för användningen av understöd 

Företagspartnerskapsstödets allmänna villkor och begränsningar: https://finnpartnership.fi/sv/2349-

2/sokanvisningar-och-blanketter/. 

Utbetalning av understöd 

Understödet betalas ut på grundval av godkända, faktiska, betalda och reviderade kostnader i efterskott 

i högst två poster. Begäran om utbetalning ska tillhandahållas under stödets användningstid, dvs. senast 

24 månader efter delgivningen av beslutet om statsunderstöd. Före stödet betalas ut ska 

stödmottagaren lämna in en förbindelseblankett.  

Om något land håller på att strykas från OECD/DAC:s lista på biståndsberättigade länder bör sökanden 

förbereda sig på det i sina begäranden om betalning och i planeringen av projektet. När ett land har 

strukits från listan på biståndsberättigade länder kan utrikesministeriet inte längre göra utbetalningar av 

stöd för de projekt som håller på att genomföras i det aktuella landet. Aktuell information finns på 

OECD/DAC:s webbplats: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-

finance-standards/daclist.htm. 

Ytterligare uppgifter 

Stödtjänsterna för Finnpartnership-företagspartnerskapsstödet tillhandahålls av Fonden för industriellt 

samarbete Ab (Finnfund) som fungerar på uppdrag av utrikesministeriet och assisterar sökande av 

företagspartnerskapsstöd i frågor relaterade till ansökningen och genomförandet av 

företagspartnerskapsstöd. Närmare kontaktuppgifter finns på Finnpartnerships webbsidor: 

https://finnpartnership.fi/sv/kontaktuppgifter/. 
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