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Företagspartnerskapsstöd - Ansökan om
statsunderstöd
20.12.2021
TL IV (BEGRÄNSAD TILLGÅNG)

Företagspartnerskapsstöd - Ansökan om statsunderstöd
1. Sökande
Officiella namn

FO-nummer

Organisation
Maanrakennus Ari Eerola T:mi

123456-7
2036583-2

2. Projektansvarig
Förnamn

Efternamn

Förnamn

Efternamn

Adress

Adress
Postnummer och postdistrikt

Land eller region

00002 HELSINKI

Finland - FI

Telefon

E-postadress

3581234567

e-postadress@domain.com

Projektteam

Projektets nyckelpersoner inkl. eventuella utomstående experter

3. Grundläggande uppgifter om projektet
Ärendets ID i e-tjänsten

2021-12-07-0004qaq4
Projektets namn på svenska

Företagspartnerskapsprojekt
Projektets namn på engelska

Business Partnership Project
Moderprojektets ärendets ID i e-tjänsten

Ärendets ID/DevPlat

Målländer
Kenya - 248
Vietnam - 769
Noggrannare geografisk angivelse om projektet, också ev. GPS-koordinater

Geografisk angivelse om projektet

4. Projektets verksamhetsområden
Projektets första huvudsakliga verksamhet

Procentandel

Allmänbildande undervisning

100

Postadress:
PB 176
00023 STATSRÅDET

förnamn.efternamn@formin.fi Växel:
+358-(0)-295 350 000

Telefax:
+358-(0)9-160 56470
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Närmare specificering av verksamheten

Grundläggande livskunskap för vuxna

5. Projektets typ, mål och projektfaser
Projekttyp

Långvarigt företagspartnerskap

Projektets mål
Anlägga samföretag i ett utvecklingsland

Välj ett alternativ.
1) Långvarigt företagspartnerskap
2) Pilotförsök med en ODA-duglig internationell
organisation
3) Utredning om investeringsprojetets
genomförbarhet
4) Stödfunktioner

Välj ett eller flera mål endast om projekttypen är
Långvarigt företagspartnerskap.

Anlägga dotterbolag i ett utvecklingsland
Anskaffning av produktion och/eller tjänster
Import från utvecklingsland till Finland
Annat långvarigt partnerskap (t.ex. långvariga avtal om underhåll, licensiering eller
franchising), precisera
Utveckling av befintlig affärsverksamhet i mållandet

För vilka projektfaser söks understöd

Välj projektfaser endast om projekttypen
Långvarigt företagspartnerskap eller Pilotförsök
med en ODA-duglig internationell organisation.

1. Identifiering av partner
2. Upprättande av en projektredovisning
3. Upprättande av en affärsplan

4. Bedömning av konsekvenser för miljö och samhälle
5. Pilotering av teknik och lösningar och demonstrationer
6. Utbildning av lokal personal
7. Utveckling av befintlig affärsverksamhet i mållandet

6. Beskrivning av projektet
Projektets första år

Projektets sista år

2022

2024

Projektets mål

Redogör här för de långsiktiga målen.
Projektets bakgrund

Projektets bakgrund
Kort beskrivning av projektet

Beskrivning av projektet
Kort beskrivning av projektet på engelska

Beskrivning av projektet på engelska.
Tidsplan för fullföljande av projektet. Beskriv tidsplanen för genomförande av projektets huvudfaser i
perioder på 8 månader. Projektet kan även slutföras tidigare.
0-8 månader

Genomförandet av projekten följs upp med 8 månaders mellanrum i överensstämmelse
med en s.k. milstolpsmodell. Beskriv de viktigaste åtgärder eller skeden som planerats för
respektive period. Detta är en uppskattning och projeket kan även slutföras tidigare.
9-16 månader

Beskriv de viktigaste åtgärder eller skeden som planerats för respektive period.
17-24 månader

Beskriv de viktigaste åtgärder eller skeden som planerats för respektive period.
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Beskriv de övriga aktörerna

Berätta vilka andra lokala, nationella, finländska och internationella aktörer som verkar
inom projektets verksamhetsområde eller i dess omvärld. Berätta hur de olika aktörerna
samarbetar och säkerställer att resurserna utnyttjas effektivt och att det ingås avtal om
gemensamma rutiner.
Erfarenhet av motsvarande projekt

Erfarenhet av motsvarande projekt.
Beskriv förmånstagarna i mållandet, se anvisningarna

Ange vilka det är i mållandet som har den största nyttan och bedöm deras antal. Precisera
om de är kvinnor, män, barn, ungdomar, representanter för någon viss yrkesgrupp etc.
Har man i valet av målgrupp (patienter) beaktat utsatta grupper som lätt diskrimineras.
Om dessa utsatta grupper inte har beaktats alls, vänligen ange varför inte. Om det
är fråga om en utredning om genomförbarheten av ett investeringsprojekt, beskriv
nämnda omständigheter särskilt med tanke på investeringsprojektet. I verksamhet
som understöds med utvecklingssamarbetsmedel ska de horisontella målen i Finlands
utvecklingspolitik beaktas. Dessa är jämställdhet, likabehandling (särskild fokus på personer
med funktionsnedsättning), hållbar utveckling med tanke på klimatet och utsläppssnål
utveckling.

7. Åtgärder som genomförs under projekttiden
Åtgärder
Ange de åtgärder som ska genomföras under projekttiden (max. 10 st.)

Åtgärder
Beskriv åtgärden, t.ex. skriven och tryckt manual, 5 utbildningar etc
På vilket sätt stöder dessa åtgärder projektets mål?

Beskriv hur de ovan nämnda åtgärderna bidrar till att projektets kortsiktiga mål uppnås.
Hur bidrar dessa åtgärder till att de ovan beskrivna långsiktsmålen uppnås? Om det är
fråga om en utredning om genomförbarheten av ett investeringsprojekt, beskriv nämnda
omständigheter särskilt med tanke på investeringsprojektet.
Tilläggsinformation, t.ex. uppföljning av åtgärder och mätning av målen för långtidsprojekt

Lämna vid behov tilläggsinformation om t.ex. hur man följer upp planerade åtgärder och hur
man mäter hur långsiktiga mål nås. Om det är fråga om en utedning om genomförbarheten
av ett investeringsprojekt, beskriv nämnda omständigheter särskilt med tanke på
investeringsprojektet.

8. Produkter, produktionsprocesser och tjänster
Hurdana produkter eller tjänster produceras eller anskaffas i mållandet? Beskriv leveranskedjan

Hurdana produkter eller tjänster produceras eller anskaffas i mållandet? Beskriv hela
leveranskedjan, inkl. anskaffning av råvaror och tjänster. Beskriv också till relevanta delar
vilka som äger och styr de olika delarna av leveranskedjan, inklusive mäns och kvinnors roll i
den. Uppge hur samhällsansvaret i leveranskedjan och dess påverkan utreds.
Beskriv produktions- och/eller tjänsteprocessen

Beskriv produktions- och/eller tjänsteprocessen.
Om det är fråga om ett importprojekt, hurdana produkter tänker ni importera till Finland?

Beskriv vilken typ av produkter som importeras till Finland.
I samband med pilot- och demonstrationsprojekt gällande teknologi och lösningar, vänligen uppge
detaljerade uppgifter om teknologin, piloterings- och samt demonstrationsprocesserna samt orsakerna
till piloteringen och demonstrationen

Uppge detaljerade uppgifter om teknologin, piloterings- och samt
demonstrationsprocesserna samt orsakerna till piloteringen och demonstrationen
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I samband med företags och medborgarorganisationers/läroinrättningars samarbetsprojekt, beskriv
de väsentliga stödfunktionerna i det planerade moderprojektet, medborgarorganisationernas/
läroanstalternas roller och orsakerna till att stödfunktionerna genomförs

Beskriv de väsentliga stödfunktionerna i det planerade moderprojektet,
medborgarorganisationernas /läroanstalternas roller och orsakerna till att stödfunktionerna
genomförs.

9. Utvecklingslandspartner
Finns det någon lokal affärs- eller annan samarbetspartner?

Ja

Partner 1
Officiella namn

Partnern som projektet har planerats och genomförs med.
Adress

Postadress
Ort och postnummer

Land eller region

Postanstalt

Kenya - KE

Besöksadress

Besöksadress
Postnummer

00000
WWW

www.partner.com
E-postadress

e-postadress@partner.com
Partnerns ägarskapsstruktur och/eller bolagsform

Partnerns ägarskapsstruktur

Kontaktperson
Förnamn

Kontakpersons förnamn
Efternamn

Kontaktpersons efternam
Adress

Postadress
Beskriv partnern och eventuellt tidigare samarbete samt resultat som nåtts

Beskriv partnerns kärnkompetens och rutiner. Om den sökande tidigare har genomfört
projekt i samarbete med denna samarbetspartner, berätta hur samarbetet förlöpte och vilka
resultaten och effekterna var.
Vilken roll spelar partnern i mållandet för projektet? Teknologiska insatser etc.

Precisera vilken roll den utvecklingslandspartnern har i samband med genomförandet av
projektet. Är den partnern t.ex. underleverantörspartner, teknologileverantör, partner för
service och underhåll eller utvecklas i samverkan med partnern nya lösningar som en del av
affärsverksamheten i mållandet.
Ytterligare uppgifter om partnern

Ytterligare uppgifter om partnern

Utvecklingslandspartnerns kapacitet
År då organisationen är grundad/registrerad

Omsättning

2020

123456
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Partnerns strategiska mål

Beskriv partnerorganisationens strategiska målsättningar.
Anställda

Volontärer

5

0

Finansiär av partnern 1
Finansiär

Andel av totala inkomster

Describe the donors funding the partner’s activities and the
share these donors get of the income.

0

Vilken av partnerns kapacitet ska stärkas under projektet?

Beskriv partnerns kapacitet som projektet syftar till att stärka.

10. Övriga samarbetspartner
Vilka andra deltar i samarbetet och hur?

Räkna upp projektets andra samarbetsparter och uppge hur de deltar i genomförandet av
projektet eller till att skapa förutsättningar för projektet.

11. Affärsmodell och ekonomiska prognoser
Beskriv affärsmodellen för den planerade affärsverksamheten

Beskriv företagets intäktsmodell: vilka är de rutiner och förfaranden som fastställs i
affärsverksamhetsmodellen enligt vilka produkten eller tjänsten säljs och med vars hjälp
affärsverksamheten i mållandet ska göras lönsam.

Ekonomiska prognoser
Ekonomiska prognoser

För
projektverksamhetens
första år

Uppskattad omsättning för
funktionerna i mållandet
Mållandsfunktionernas
uppskattade tillgångar
Uppskattad importvolym när det
gäller importprojekt

För
projektverksamhetens
femte år
0

0

0

0

0

0

12. Projektets verksamhetsmiljö och risker
Beskriv kort projektets verksamhetsmiljö

Beskriv projektets verksamhetsmiljö.
Vilka interna risker kan påverka projektets utgång? (t.ex. personalrelaterade faktorer). Hur förhindrar man
detta?

Vilka är de viktigaste interna risker som kan påverka projektets utgång? Beskriv risker
som är viktiga med tanke på projektet, t.ex. personalproblem, inkludering och motivering
av målgruppen. Hur har dessa risker beaktats i projektplaneringen och hur försöker man
förebygga dem?
Vilka externa risker kan påverka projektets utgång? (t.ex. i anknytning till teknologi, partner, produktion
eller marknadsföring). Hur förhindrar man detta?

Beskriv yttre risker som är betydelsefulla med tanke på projektets genomförande, t.ex.
problem med myndighetssamarbete, korruption, politiska förändringar, miljöförändringar,
klimatrisker, sannolikheten för naturkatastrofer och deras konsekvenser. Hur har dessa risker
beaktats i projektplaneringen och hur förebygger man dem under hela den tid som projektet
pågår?
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Vilka negativa effekter kan projektet eventuellt ha för omvärlden eller för målgrupperna?

Har projektet negativa följder för sin verksamhetsmiljö eller förmånstagarna i mållandet?
Påverkar projektet användningen av mark, skog eller vattentillgångar? Ökar avfallsmängden
eller användningen av brännved, försämras någon persons eller annan aktörs ställning,
medför förbättrad service konflikter eller olika konkurrenssituationer, etc. Vad kan göras för
att minska eller förebygga dessa negativa effekter?
Har lokalbefolkningen tidigare eller nu motsatt sig detta projekt, motsvarande projekt eller initiativ inom
denna sektor?

Har lokalbefolkningen tidigare eller nu motsatt sig detta projekt, motsvarande projekt eller
initiativ inom denna sektor? Du kan söka närmare information t.ex. på internet eller i medier
samt fråga er samarbetspartner, Finlands ambassader, andra företag som är verksamma i
mållandet osv.

13. Målmarknad
Målmarknadens karaktär

Beskriv mållandets drag, konkurrenter och planerade marknadsföringsstrategi. På vilket sätt
är målmarknaden intressant för företaget? På vilket sätt kan företaget lösa problem som
mållandet möter eller uppfylla mållandets behov?
Konkurrensanalys

Konkurrensanalys
Marknadsföringsstrategi

Marknadsföringsstrategi

14. Totala företagspartnerstöd som ansöks om och projektets finansiering
Finansieringskälla
egna tillgångar
banklån
Sammanlagt

Belopp i euro
25 000,00
50 000,00
75 000,00

Tilläggsinformation

Har projektet andra finansiärer?

Ja

Tilläggsinformation. Redogör för andra finansiärer och deras insatser

Redogör för andra finansiärer och deras insatser.
Varför behöver projektet företagspartnerskapsstöd?

Motivera behovet av företagspartnerskapsstöd.

15. Projektets totala utgifter
Kostnader utanför företagspartnerstödet i anslutning till projektet
Funktion
rekrytering
marknadsföring
Sammanlagt

Utgifter
5 000,00
5 000,00
85 000,00

Tilläggsinformation

16. Investeringsplan för funktionerna i mållandet
Uppskattat totalt investeringsbehov (i euro) för mållandsfunktionerna (mark, byggnader, utrustning och
maskiner, rörelsekapital)

10000
Det sökande företagets investeringsandel (i euro)

10000
Det sökande företagets finansieringskälla (eget kapital/skulder, kort/långsiktig finansiering)

Ange finansieringskällorna för det sökande företaget.

7 (10)
Föreslagen ägarstruktur för mållandsföretaget

Föreslagen ägarstruktur för mållandsföretaget
Avtal som behövs (gällande know-how, teknologi, licenser m.m.)

Avtal som behövs

17. Positiva långsiktiga och kortsiktiga effekter som uppkommer i mållandet under
projektets gång
Utvecklingseffekt 1
Utvecklingseffekt

Sysselsättning
Hur kan man mäta eller verifiera vilka utvecklingseffekter som nåtts?

Antal skapade jobb

Utvecklingseffekt 2
Utvecklingseffekt

Jämställdhet mellan könen
Hur kan man mäta eller verifiera vilka utvecklingseffekter som nåtts?

Antal kvinnliga anställda

Utvecklingseffekt 3
Utvecklingseffekt

Kunskapsöverföring
Hur kan man mäta eller verifiera vilka utvecklingseffekter som nåtts?

Introduktion av ny teknik

Annan information
Vilka är de långsiktiga utvecklingsmålen som projektet stöder?

Beskriv vilka utvecklingseffekter som projektet har om det lyckas på lång sikt. En långsiktig
utvecklingseffekt är en positiv förändring som förväntas uppstå när projektet har genomförts
i sin helhet i planerad omfattning och den operativa affärsverksamheten har inletts i full
skala. Om du vill kan du i ditt svar hänvisa till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) som
företagspartnerskapet kan ha positiva följder på.
Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

18. Miljö
Miljökonsekvenserna av funktionerna i mållandet

Ange alla eventuella positiva och/eller negativa direkta eller indirekta miljö- och klimateffekter
(inkl. leveranskedjan) som projektet har på
- Människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
- Marken, jordmånen, vattnet och vattendragen, luften, klimatet, växtligheten och
organismerna samt naturens mångfald
- Utnyttjandet av naturresurserna
- Markanvändningen, samhällsstrukturen, de materiella tillgångarna, landskapet, stadsbilden
och kulturarvet
- Växelverkan mellan dessa faktorer samt på samverkan mellan eventuella andra projekt
Beskriv dessutom hur eventuella negativa miljö- och klimateffekter av projektet kan
förhindras, förebyggas eller lindras.
Eventuella miljörisker

Beskriv konkreta sociala risker och miljörisker som eventuellt realiseras i och med projektet.
Dessa kan vara risker som gäller t.ex. vatten- och energiförbrukning, avfallshantering,
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arbetstagarnas rättigheter, arbetarskydd (kemikaliehantering, brandsäkerhet, hygien,
personaltransporter osv.), eller målregionens urbefolkning och kulturarv.
Miljöbestämmelser- och standarder som tillämpas, tillstånd som krävs

Räkna upp miljöbestämmelser, standarder och tillstånd som krävs. Uppge också om
miljökonsekvensbedömningen av projektet har utförts och om samarbetspartnern har ett
certifierade kvalitets- och miljöledningssystem.
Hur kommer den sökande att övervaka att miljöbestämmelser- och standarder iakttas och fullföljs?

Uppge hur man kommer att övervaka att miljöbestämmelser och standarder följs och hur
projektets miljö- och klimateffekter följs upp och rapporteras.

19. Konsekvenser för samhället och de mänskliga rättigheterna
Beskriv projektets eventuella konsekvenser för samhället och de mänskliga rättigheterna i mållandet,
till exempel effekternas natur och orsaker, i synnerhet med tanke på de personer och grupper som
sannolikt berörs (t.ex. kvinnor och flickor, personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och
migrantarbetare).

Beskriv projektets eventuella effekter på samhället och de mänskliga rättigheterna i
mållandet, till exempel effekternas natur och orsaker, i synnerhet med tanke på de
personer och grupper som sannolikt berörs (t.ex. kvinnor och flickor, personer med
funktionsnedsättning, ursprungsfolk och migrantarbetare). Beskriv särskilt om och hur
projektets produkter eller tjänster kan användas för skadliga syften i denna kontext.
Vilka åtgärder avser sökanden att vidta för att förebygga, kontrollera och / eller lindra eventuell negativ
samhällelig påverkan samt påverkan på de mänskliga rättigheterna?

Beskriv vilka åtgärder som så vitt du vet tillämpas för att förebygga, kontrollera och/
eller lindra eventuella effekter på samhället och de mänskliga rättigheterna. Beakta t.ex.
förbättringar av arbetsförhållandena enligt internationella standarder, rättvisa löner, utbildning
och kapacitetsstärkande åtgärder, genomförande av eventuella korrigerande åtgärder,
samarbete med andra företag, fackföreningar, statliga ämbetsverk och civilsamhällets
organisationer för att säkerställa förebyggande och lindrande åtgärder på lång sikt.
Hur rapporterar eventuella utvecklingslandspartner sitt samhällsansvar? Har partnern
förbundit sig att följa nationella eller internationella standarder eller åtaganden som gäller
samhällsansvar, t.ex. UN Global Compact?
Hur avser den sökande övervaka projektets eventuella konsekvenser för samhället eller de mänskliga
rättigheterna? Hur övervakas genomförandet av de planerade begränsande åtgärderna och
genomslagskraften?

Hur övervakar sökanden projektets eventuella konsekvenser för samhället eller de
mänskliga rättigheterna? Hur övervakas genomförandet av och effektiviteten i de
planerade begränsande åtgärderna? Beakta t.ex. uppföljnings- och övervakningssystem
(grundläggande inspektioner identifierar sällan negativa effekter på de mänskliga
rättigheterna), ledningens vilja att genomföra tillsynsåtgärder, bedömning av
informationskällornas tillförlitlighet, utveckling av tillförlitliga och lämpliga indikatorer (t.ex.
projektens dialog med fackförbundsrepresentanter som representerar arbetstagarna eller
leveranskedjan, procentuell andel arbetstagare som har tillgång till klagomålsförfaranden),
validering av data via tredjeparter.

20. FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG)
Mål 1
SDG-mål

Goal 4: God utbildning
Exaktheten i SDG-målen

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och
eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig
kostnad.
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Mål 2
SDG-mål

Goal 5: Jämställdhet

21. Skatteansvar
Av dem som genomför projekt som finansieras med utvecklingssamarbetsanslag
förutsätts ansvarsfull verksamhet och iakttagande av den lokala
skattelagstiftningen. Följer er organisation dessa villkor i er verksamhet?

Ja

Vilket slag av skatter och andra skatteliknande avgifter bedömer ni att ni kommer att betala i mållandet för
all verksamhet som ni bedriver i mållandet under de år som projektet fullföljs?

Skatteansvar innebär bl.a. att den som genomför projektet ska se till registrering, betalning
av skatter och skattelikande avgifter samt arbetsgivarskyldigheter enligt bestämmelserna
om social och pensionstrygghet i mållandet, uppfyllande av arbetsgivarskyldigheterna enligt
arbetslagstiftningen och motsvarande avgifter. Ekonomisk verksamhet, omsättning, vinst
och betalda skatter och andra avgifter ska rapporteras enligt de lokala skattemyndigheternas
krav. Principen är att skatt betalas till den stat där de med tanke på affärsverksamheten ska
betalas. Aggressiv skatteplanering och utnyttjande av skatteparadis för att kringgå skatt är
inte tillåten.
Bedöm vilka slag av skatter och skatteliknande avgifter det kommer att betalas i mållandet
till följd av projektet. Typiska skatter för företag är t.ex. omsättningsskatt, försäljningsskatt,
företagsskatt och mervärdesskatt. Övriga avgifter är t.ex. licensbetalningar, tullar,
administrativa kostnader och kostnader för tillstånd samt olika kostnader som arbetsgivaren
betalar gällande den sociala tryggheten, t.ex.arbetsgivarens andel av invalid- och
pensionstrygghetslagstiftningen.

22. Projektets utvecklingsmål (OECD/DAC)
Främsta mål
Jämställdhet mellan könen

Betydande delmål
23. Uppföljning och utvärdering av resultatinriktining
Hur följer man upp att projektets mål nås?

Beskriv hur man följer upp att resultatmålen uppnås och hur projektet bedöms.
Hur ser arbetsfördelningen mellan den finländska och den utvecklingslandspartnerns ut i fråga om
uppföljningen?

Berätta hur arbetet med projektuppföljningen fördelas mellan den finländska aktören och den
utvecklingslandspartnern.
Var och hur bokförs och revideras de lokala utgifterna?

Berätta hur projektets lokala kostnader bokförs och redovisas.
I vilket skede och hur utvärderas projektet och hur tillgodogörs resultaten av utvärderingen?

Berätta när projektet utvärderas, vad som utvärderas, hur resultatet av utvärderingen
används samt vem som utför utvärderingen.

24. Hållbarhet och kontinuitet
Hur garanteras verksamhetens kontinuitet och resultatens hållbarhet?

Beskriv hur projektets ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet garanteras.
Hur säkerställs att projektets hållbarhet (ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet)?

Beskriv hur verksamhetens kontinuitet och resultatens hållbarhet garanteras.
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25. De minimis
Tillämpas de minimis-begränsningarna på stödet som ansökan gäller?

Nej

26. Export av produkter med dubbel användning
Till projektet hör export av produkter med dubbel användning (produkter som utöver normal
civil tillämpning även kan användas för militära ändamål) till utlandet.

27. Tilläggsinformation om projektet
Tilläggsinformation

Här kan du lägga till övrig fritt formulerad information om denna blankett inte är tillräcklig för
att beskriva projektet, dess bakgrund eller annat väsentligt.

Person som skrivit ansökan
28. Bilagor
Förnamn

Efternamn

BifogaNordea
följande obligatoriska dokument med hjälpDemo
av modellblanketterna som finns på
Telefon
E-postadress
Finnpartnerships
webbplats till ansöksblanketten:

+358407019935

0407019935tml@gmail.com

1. Projektets kostnadsbudget (i Excel-format)
2. Bedömning av eller resultatram för utvecklingseffekter
3. Försäkran
4. Blanketten om att de minimis-begränsningen inte är tillämplig (obligatorisk om du
besvarade frågan om huruvida bidraget du ansöker om omfattas av de minimis-principerna
med nej.)
5. Avsiktsförklaring (eller motsvarande), om projekttypen är Pilotförsök med en ODA-duglig
internationella organisation eller en Utredning om genomförbarheten av ett
investeringsprojekt
Du kan också foga andra bilagor till ansökan som du anser vara nödvändiga, t.ex. planer i
anslutning till projektets finansieringsplan (finansieringslöften, företagets kontoutdrag osv.),
exporttillstånd för produkter med dubbel användning eller eventuella avsiktsförklaringar.
Bilagorna får vara högst 10 MB.

