Instrumentbeskrivning av Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet under
programperioden 2022–2024
Finnpartnership är utrikesministeriets företagspartnerskapsprogram vars mål är att öka långvarig, lönsam,
hållbar och ansvarsfull företagsverksamhet mellan finländare och företag och andra aktörer i
utvecklingsländerna.
Programmet eftersträvar detta mål genom att erbjuda finansiellt
företagspartnerskapsstöd till finländska aktörer för att förbereda företagsverksamhet som riktar sig till
utvecklingsländerna. Dessutom erbjuder programmet utbildnings-, rådgivnings- och informationstjänster
som stöder företagspartnerskap.
Finnpartnership är ett av Finlands utvecklingspolitiska instrument. Dess mål är att främja Finlands
utvecklingspolitiska mål, särskilt tyngdpunkt II "Stärka den ekonomiska basen och sysselsättningen i
utvecklingsländerna". Programmet främjar detta mål genom att stöda företagspartnerskap som vid
framgång leder till lönsam och ansvarsfull företagsverksamhet i målländerna i enlighet med FN:s mål för
hållbar utveckling (SDG). Ett annat centralt mål är att öka antalet finländska företag som är verksamma
på utvecklande marknader.
Finnpartnership är ett program som styrs av efterfrågan och som inte har några egentliga lands- eller
sektorspecifika begränsningar. Programmet betonar dock centrala länder med avseende på
utvecklingspolitik, inkl. de minst utvecklade länderna, länder med lägre medelinkomst och svaga stater.
Tyngdpunkt placeras på att rikta aktiveringen av ansökningarna och tjänsteutbudet till dessa länder.
Företagspartnerskapsstödets centrala mål
Företagspartnerskapsstödet är avsett att vara ett startkapital i strävan efter att driva ansvarsfull och
hållbar affärsverksamhet som i första hand baserar sig på kommersiell finansiering och som har positiva
utvecklingseffekter i projektets målland. Positiva utvecklingseffekter är exempelvis människovärdiga
arbetsplatser, överföring av teknologi och kompetens, mångsidigare produktion i mållandet, ökad
jämställdhet och miljövänliga lösningar.
Företagspartnerskapsstödets centrala villkor
Företagspartnerskapsstödet är avsett för utrednings-, pilotprojekt- och utbildningsskeden som lägger
grunden för en lönsam och ansvarsfull företagsverksamhet i mållandet. Stödet kan inte ansökas för
främjande av export.
Företagspartnerskapsstödet kan ansökas för alla länder som är berättigade till utvecklingsbistånd.
Understödet får täcka högst 30–85 procent av det understödda projektets budget. Stödets andel beror på
typen av projekt, den sökande organisationens storlek och projektets målland.
Understödet kan ansökas av ett finländskt företag eller annan aktör, såsom civilsamhällesorganisationer
eller forsknings- och undervisningsinstitutioner. Stödet kan sökas för följande typer av projekt:
1) Långvarigt företagspartnerskap, såsom att grunda samföretag eller dotterbolag, importera, ingå
underleverantörsavtal eller liknande samt att utveckla befintlig företagsverksamhet i mållandet,

2) Pilotprojekt med en internationell organisation som är berättigad till utvecklingsbistånd. Målet
är att främja pilot- och demonstrationsprojekt för teknologi eller andra lösningar som finländska
företag och internationella organisationer genomfört tillsammans.
3) Utredning om investeringsprojektets genomförbarhet. Målet är stöda företag i beredningen av
utrikesministeriets Public Investment Facility (PIF) eller andra motsvarande investeringsprojekt.
4) Stödfunktioner. Målet är att öka företagspartnerskapsprojektens effekt genom att främja
civilsamhällesorganisationernas, läroanstalternas och forskningsinstitutens samprojekt med
företagen.
Projekt med företagspartnerskapsstöd ska iaktta principerna för Finlands utvecklingspolitik.
Tjänster som stöder företagspartnerskapsprojekt
Finnpartnership stöder företagsverksamhet som riktar sig till utvecklingsländerna genom olika tjänster.
Dessa är ansökningsworkshopar, SDG Booster- och Doing Business with Finland evenemang samt andra
rådgivnings- och informationstjänster. Sedan år 2022 har Finnpartnership sakkunniga personresurser i
Kenya och Vietnam som stöder samarbetet på landsnivå. Målet med samtliga tjänster är att stärka
kvaliteten på företagspartnerskapsprojekten så att bland annat ansvarsfullt förfarande, utvecklingsmål
och målmarknadernas behov beaktas i planeringen.
Finnpartnership är en del av finansieringen som riktas till den privata sektorn på de utvecklande
marknaderna
Finnpartnership kompletterar andra finansieringsinstrument inom den privata sektorn genom att erbjuda
finansiering av initiala skeden för företag som är intresserade av verksamhet på utvecklande marknader.
Finnpartnership kompletterar särskilt Business Finland Developing Markets Platform (DevPlat)finansieringen, som programmet också tätt samarbetar med. Det är även möjligt att ansöka om stöd från
programmet till beredningsskedet av PIF-projekt. Dessutom kan programmets stöd för pilotprojekt öppna
upp för annan internationell finansiering.

