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Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen från 30.12.2010 (TEM/3037/03.01.04/2010)

INTERNATIONASERINSUNDERSTÖD FÖR FÖRETAGS GEMENSAMMA PROJEKT, VILLKOR
FÖR BEVILJANDE AV UNDERSTÖD OCH ANVISNINGAR TILL DEM SOM SÖKER UNDER-
STÖD

Arbets- och näringsministeriet (nedan ministeriet) och närings-, trafik- och miljöcentra-
len (nedan centralen) kan enligt motiveringarna till moment 32.20.43 i statsbudgeten
(Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt) bevilja statsunderstöd för så-
dana samprojekt som företag genomför gemensamt och för andra omfattande interna-
tionaliseringsprojekt.

Genom anslaget understöds branschvisa och andra evenemang i exportfrämjande syf-
te, omfattande strategiska spetsprojekt, omfattande projekt för marknadsföring av Fin-
land som turistdestination utomlands, riksomfattande projekt inom de kreativa bran-
scherna och kulturbranschen, deltagande i världsutställningar som erkänns eller regi-
streras av den internationella världsutställningsorganisationen BIE samt andra mot-
svarande projekt som främjar finska företags exportverksamhet och internationalise-
ring samt projekt som stärker företags internationella konkurrenskraft vilka genomförs
som gemensamma projekt.

Arbets- och näringsministeriet ger med stöd av 37 § i statsunderstödslagen (688/2001)
följande närmare anvisningar för dem som söker internationaliseringsunderstöd. An-
visningarna tillämpas på understöd som beviljas efter den 1 januari 2012.

1. Tillämpliga bestämmelser och definitioner

1.1. På understödet tillämpas bestämmelserna i lagen om allmänna villkor för företagsstöd
(786/1997), statsunderstödslagen (688/2001) samt i statsrådets förordning om interna-
tionaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010).

1.2. Enligt statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemen-
samma projekt (1300/2010) kan statsunderstödsmyndighet vara såväl arbets- och när-
ingsministeriet som närings-, trafik- och miljöcentralen.

1.3. Ansökningarna om deltagande i utställningar behandlas vid närings-, trafik- och miljö-
centralen i Tavastland, och ansökningarna beträffande exportnätverksprojekt, export-
ringar samt partnerskapsprogram vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga
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Finland. Ansökningar som gäller andra typer av projekt behandlas vid arbets- och när-
ingsministeriet. Till sådana hör bl.a. alla projekt kring turismen eller de kreativa bran-
scherna, strategiska spetsprojekt samt andra användningsändamål än de ovan nämn-
da utställningarna, nätverksprojekten och partnerskapsprogrammen.

1.4. Ansökningar i vilka det ansökta understödet överstiger 500 000 euro behandlas vid
arbets- och näringsministeriet.

2. Understödets syfte och mål
2.1. Understöd kan beviljas för projekt som genomförs gemensamt av finländska industrifö-

retag och serviceföretag (minst fyra deltagare) och som främjar företags internationali-
sering och exportverksamhet i de olika skedena av internationaliseringsutvecklingen.
Understödet syftar till att förbättra förutsättningarna för internationalisering hos små
och medelstora företag som inleder export, främja inledandet av ny exportverksamhet
eller öppnandet av ett nytt marknadsområde, göra exportens struktur mångsidigare,
öka företags export även till gamla marknadsområden samt bidra till att skapa en posi-
tiv bild av Finland utomlands. Genom att bidra till företags gemensamma exportan-
strängningar främjar man företags tillträde till marknaden och sänker tröskeln för före-
tags internationalisering.

2.2. Understöd kan beviljas också för omfattande strategiska spetsprojekt, informations-
kampanjer och marknadsföringsprojekt, omfattande projekt för marknadsföring av Fin-
land som turistdestination utomlands, större riksomfattande samprojekt inom de krea-
tiva branscherna och kulturbranschen samt för andra projekt som främjar finländska
företags exportverksamhet, internationalisering och internationella konkurrenskraft.

2.3. Vid riktandet av understöd till olika åtgärder, olika sektorer och företag eller till olika
marknadsområden tas hänsyn till de prioriteringar och de operativa mål som fastställts
i statsbudgeten för året i fråga.

3. Sökande/förvaltare av understöd
3.1. Understöd kan beviljas välrenommerade företag, sammanslutningar och organisatio-

ner som är registrerade i Finland och som har tillräckliga förutsättningar att kontinuer-
ligt bedriva ekonomiskt lönsam affärsverksamhet och som har tillräckliga förutsätt-
ningar för ett kvalitativt högtstående genomförande av företags samprojekt och andra
projekt som beviljas understöd. I undantagsfall kan understöd beviljas företag eller
sammanslutningar som är verksamma utanför Finland under förutsättning att under-
stödet riktas till främjande av finländska företags exportverksamhet och internationali-
sering.

3.2. Samma villkor och regler som anges nedan i 4.1 och 4.2 och som gäller för ett företag
som deltar i gemensamma projekt gäller även för en sammanslutning som deltar i ett
gemensamt projekt. Sökanden/förvaltaren av understöd ska vara oberoende i förhål-
lande till andra deltagande företag.

3.3. Understöd kan beviljas en sammanslutning som ansvarar för organiseringen av ett
evenemang eller ett gemensamt exportfrämjande projekt till ett ur företagens synvinkel
konkurrenskraftigt pris. Den som ansöker om understöd bär det huvudsakliga ansvaret
för att ett evenemang eller projekt genomförs, och dessutom ska faktureringen för
evenemanget eller projektet i övrigt ske och understödet kanaliseras till deltagande fö-
retag genom den sammanslutning som ansöker om understöd.
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3.4. Den som genomför ett gemensamt projekt ska vara en sammanslutning som opererar
professionellt i branschen i fråga. Således kan exempelvis samprojekt som genomförs
eller underleverantörsarbeten som utförs för ett samprojekt eller tjänster som säljs till
ett samprojekt av yrkeshögskolor, universitet eller andra läroanstalter inte beviljas un-
derstöd. Sökanden av understöd ska ha tillräcklig, fortlöpande kompetens i fråga om
internationalisering, varför t.ex. revisionsfirmor, reklambyråer eller motsvarande inte
kan vara sökande.

3.5. Ett företag som deltar i ett gemensamt projekt som en av deltagarna kan fungera som
sökande av understöd /ansvarig förvaltare av projektet, om företaget kan anses ha till-
räcklig kompetens och tillräckliga ekonomiska förutsättningar för detta med hänsyn ta-
gen till projektets natur.

3.6. En offentlig aktör, ett statligt ämbetsverk eller en statlig enhet eller en stad eller en
kommun kan inte vara sökande eller förvaltare.

4. Företag som deltar i gemensamma projekt
4.1. De företag som deltar i projekten ska ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att

kontinuerligt bedriva lönsam exportverksamhet. Understöd kan beviljas industriföretag
som är registrerade i Finland, vars produkter är tillverkade i Finland och graden av in-
hemskt ursprung hos produkterna är tillräckligt hög (minst 50 %). Understöd kan även
beviljas finländska företag inom servicebranschen om graden av inhemskt ursprung
hos deras tjänster är tillräckligt hög (minst 50 %). Mer information om graden av in-
hemskt ursprung finns på www.avainlippu.fi  Också vid projekt inom de kreativa bran-
scherna och kulturexportprojekt ska produkterna vara industriellt tillverkade (alltså inte
individuellt tillverkade föremål eller unika konstverk). Detaljhandelsföretag eller företag
som bedriver partihandel, agenturhandel eller import kan i regel inte få understöd (av
särskilda skäl kan ett sådant företag godkännas som berättigat till understöd, om före-
taget t.ex. har ensamrätt att marknadsföra en inhemsk tillverkares produkter på mål-
marknaden). Banker, försäkringsbolag och finansinstitut eller placeringsbolag kan inte
beviljas understöd. Branschförbund för företag, informationscentraler för konst eller
andra intresseorganisationer och kommunala utvecklingsbolag kan inte heller vara
deltagare i ett gemensamt projekt och således understödstagare. Understöd beviljas i
huvudsak inte heller statliga affärsverk, t.ex. Finstaship (lagen om statliga affärsverk,
1062/2010, och kommunallagen, 365/1995, ändr.)

4.2. Ett villkor för att statsunderstöd beviljas är att företaget i fråga har fullgjort sina egna
skyldigheter som åläggs företaget i lagar och andra författningar. Understöd kan inte
beviljas eller betalas ut i redovisningsskedet till ett företag som avförts ur förhands-
uppbördsregistret på grund av att det försummat att betala skatt o.d. Den som får
statsunderstöd borde ha betalat sina skatter och lagstadgade arbetspensions- och
andra socialskyddsavgifter. Deltagande företag ska själva lämna en utredning om det-
ta till den som förvaltar stödet.

4.3. Minimiantalet företag som ska delta i gemensamma projekt är alltid fyra, om inte något
annat följer av grundad anledning. Ett projekt som genomförs av olika företag inom en
och samma koncern kan inte beviljas understöd. I gemensamma projekt (t.ex. utställ-
ningslokalen) får inte utländska företag delta och inga utländska produkter får visas vid
evenemangen (t.ex. i utställningslokalen). Understöd kan beviljas för finländska före-
tags utländska dotterföretags deltagande i gemensamma projekt endast i det fall att
det finländska moderbolaget svarar för kostnaderna för deltagandet i deras helhet var-
vid understödstagaren är ett företag som registrerats i Finland.

http://www.avainlippu.fi/


4 (17)

4.4. Enligt EU-bestämmelserna kan inte företag som registrerats på Åland beviljas under-
stöd. Ålands landskapsregering har egna stödprogram genom vilka företag kan stö-
das.

5. Verksamheter som omfattas av understödet
5.1. Understödet kan användas till att sprida information om finländska industriellt tillverka-

de produkter och finländskt serviceutbud utomlands, på nya marknadsområden, till
ökning av marknadsandelarna samt till finländska exportföretags gemensamma eve-
nemang i exportfrämjande syfte vilka stöder företags internationalisering såsom

- deltagande i en utställning som utställare och informerande vid internationella ut-
ställningar,

- anskaffning av konsulttjänster i syfte att förbättra företags beredskap för export,
marknadsundersökningar och strategiutredningar som genomförs av utomstående
parter som inte är beroende av köparen / deltagaren,

- kostnaderna för en person som fungerar som ledare för ett exportnätverk eller en
exportring (gemensam exportchef) och som anställs gemensamt av exportörerna i
hemlandet eller utomlands samt kostnaderna för ett partnerskapsprogram som
genomförs för en större grupp företag,

- ordnande av seminarier, produktdemonstrationer eller motsvarande tillställningar
samt ordnande av gemensam utbildning i syfte att förbättra företags beredskap för
export,

- marknadsstudieresor från Finland till utlandet samt besök i Finland av utländska
köpare, sakkunniga, inflytelserika personer eller journalister vilka organiseras
gemensamt av flera parter,

- allmän tidnings- eller tv-reklam utomlands och produktion av annat gemensamt in-
formationsmaterial och annan informationsverksamhet och produktion av exportö-
rers gemensamma broschyrer, videor, Internet-reklam o.d. informationsmaterial
som behövs för presentation av exportutbudet samt exportkataloger och andra
publikationer som företag publicerar gemensamt (understöd kan beviljas endast
för material på främmande språk),

- omfattande informationskampanjer och informationsprogram samt planerings- och
forskningsprojekt i anslutning till inledandet och genomförandet av dessa samt an-
skaffning av material samt riksomfattande och andra större projekt för marknadsfö-
ring av Finland som turistdestination, de kreativa branscherna och kulturbranschen
utomlands,

- deltagande i internationella världsutställningar som erkänns eller registreras av
den internationella världsutställningsorganisationen BIE,

- andra åtgärder för främjande av marknadsföringen och företags internationalise-
ring enligt ministeriets prövning.

5.2. Understödet riktas till täckandet av externa kostnader som medförs av ett projekt eller
evenemang, inte till täckande av understödstagarens / deltagande företags egna utgif-
ter för verksamheten (undantag: exportringar/exportnätverk eller andra mer omfattan-
de strategiska spetsprojekt där den gemensamma exportchefen – en chef – eller an-
nan person som anställs kan vara en person som anställs för viss tid av sökanden av
understöd).

 5.3. Understöd beviljas i regel endast för evenemang och gemensamma projekt som
genomförs utomlands.
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6. Understödets storlek och hur det bestäms

6.1. Understödet kan i regel uppgå till högst 50 % av de godtagbara kostnader som är un-
derstödberättigande med följande undantag och preciseringar:

I fråga om företags gemensamma projekt bestäms statsunderstödets storlek enligt
storleken hos de företag som deltar i projektet. Understödet till små och medelstora fö-
retag kan i regel uppgå till högst 50 % och understödet till andra företag till högst 25 %
av de godtagbara kostnader som berättigar till statsunderstöd. När storleken hos före-
tag definieras tillämpas kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen
av mikroföretag samt små och medelstora företag.

6.2. I fråga om informationskampanjer och marknadsföringsprojekt, marknadsstudier, om-
fattande strategiska spetsprojekt samt andra allmänna projekt för främjande av expor-
ten och internationaliseringen kan understödet uppgå till högst 75 % av en del av de
godtagbara kostnaderna, om detta anses motiverat med tanke på projektets natur. Vid
utländska journalisters besök i Finland kan understödet uppgå till 75 % av kostnader-
na för resor, hotell och gemensamma transporter i samband med besöket.

6.3. För täckande av kostnader för representation, mottagningar och servering kan stats-
understöd beviljas för särskilda behov och endast på ansökan; då kan understödet
uppgå till högst 25 %.

6.4. I fråga om exportnätverksprojekt / exportringar och nystartade exportföretags partner-
skapsprogram kan understödet till små företag i regel uppgå till högst 65 % och un-
derstödet till medelstora företag till högst 50 % av de godtagbara kostnaderna. I fråga
om exportnätverksprojekt /exportringar och partnerskapsprogram kan understödet
uppgå till 65 % och beviljas endast under de två första åren av ett projekt. Om nät-
verksprojektet pågår ännu under ett tredje år, kan understödet för såväl små som me-
delstora företag uppgå till högst 50 %. Ett exportnätverksprojekt /en exportring kan få
understöd i högst 3 år och 6 månader, där de första sex månaderna utgör en s.k. in-
körningsperiod. Partnerskapsprogrammen har en löptid på högst två år. Ett företag får
delta i högst två nätverksprojekt eller partnerskapsprogram, och projekten ska då ha
olika målländer.

Projekt med exportnätverk/exportringar är i första hand avsedda för små och medel-
stora företag. Också stora företag kan delta i sådana, men understödet till stora före-
tag kan uppgå till högst 25 %. Om företag med en omsättning som överstiger 250 mil-
joner euro deltar i projekt, kan dessa inte få något understöd i fråga om nätverkspro-
jekt. I partnerskapsprogram kan endast små och medelstora företag vara deltagare.

6.5. Understödet för sökandens / förvaltarens egna utgifter (t.ex. resekostnader) är 50 %
eller 25 % beroende på den storleksklass som sökanden/förvaltaren befinner sig i.
Som berättigande till understöd kan på ansökan dessutom godkännas en ersättning
för sökanden för kostnader för den allmänna förvaltningen, som beviljas enligt pröv-
ning och kan uppgå till högst 10 % av det understöd som beviljas. Ersättning för kost-
nader för den allmänna förvaltningen kan inte betalas till en sökande som av ministeri-
et, närings-, trafik- och miljöcentralen eller från den övriga statsförvaltningen får un-
derstöd eller annat offentligt stöd som överskrider 50 % av de totala kostnaderna för
verksamheten.

I ansökan ske det nämnas att ersättning för kostnader för den allmänna förvaltningen
söks; huruvida denna godkänns som berättigande till stöd framgår sedan av stödbe-
slutet. Ersättningen beräknas som en procentandel av det beviljade understödet, och
den ersättning för de allmänna förvaltningskostnaderna som på detta sätt beräknats
fram läggs till understödet. När storleken hos ersättningen för allmänna förvaltnings-
kostnader övervägs beaktas projektets natur, omfattning, mängden administrativt ar-
bete som projektet kräver och det totala belopp av ersättningar för allmänna förvalt-
ningskostnader som betalas till en och samma sökande/förvaltare under ett år. En sö-
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kande/förvaltare som sysselsätter 1-3 personer kan under ett kalenderår i ersättning
för allmänna förvaltningskostnader få högst 100 000 euro. En sökande/förvaltare som
sysselsätter fler än 3 personer kan under ett kalenderår i ersättning för allmänna för-
valtningskostnader få högst 160 000 euro. Kostnaderna för den allmänna förvaltningen
utgör en kalkylmässig andel som inte behöver specificeras i samband med utredning-
en om användningen av statsunderstöd. Ersättningen för allmänna förvaltningskost-
nader är avsedd att komma sökanden till godo och täcka kostnader som medförs för
sökanden av det arbete som görs för genomförandet av projektet.

Den slutliga ersättningen för allmänna förvaltningskostnader fastställs i samband med
behandlingen av statsunderstödsutredningen. Den slutliga ersättningen kan inte
överstiga den procentandel som nämns i understödsbeslutet, ersättningen räknas på
basis av det slutliga statsunderstöd som betalas efter att utredningen granskats.

6.6. De ovan angivna procentandelarna är maximala understödsnivåer från vilka arbets-
och näringsministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen kan avvika nedåt t.ex.
på grund av situationen för bevillningsfullmakter, projektets beskaffenhet och andra
dylika skäl.

6.7. Det lägsta beloppet av statsunderstöd som beviljas för ett gemensamt projekt är 5 000
euro. Det lägsta beloppet av statsunderstöd som betalas ut för ett gemensamt projekt
efter att utredningen om användningen av statsunderstöd granskats är 500 euro i frå-
ga om små och medelstora företag och 1 000 euro i fråga om stora företag.

7. Maximibeloppet av understöd
7.1. Det understöd som kanaliseras till ett enskilt företag på grund av deltagande i ett

gemensamt projekt kan i regel uppgå till högst 30 000 euro per evenemang, om pro-
jektets omfattning inte förutsätter något annat. I fråga om exportnätverksprojekt / ex-
portringar och partnerskapsprogram kan understödet överstiga 30 000 euro. I fråga
om omfattande informationskampanjer och strategiska spetsprojekt och andra mer
omfattande gemensamma exportprojekt på riksnivå kan det understöd som kanalise-
ras till ett företag eller en koncern vara högst 100 000 euro under det första året, högst
75 000 euro under det andra året och högst 60 000 euro under det tredje året.

7.2. Ministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen kan, beroende på läget för bevill-
ningsfullmakter eller efter egen prövning, även tillämpa lägre maximibelopp än de
ovan nämnda.

8. Mervärdesskatt
8.1. Godtagbara kostnader uppges utan mervärdesskatt om understödstagaren är mervär-

desskattepliktig. Om den sammanslutning som är understödstagare inte är mervär-
desskattepliktig kan mervärdesskattens andel godtas som berättigande till statsunder-
stödet.

8.2. Återbäring av den mervärdesskatt som ingår i utländsk fakturering och som där
nämnts skilt ska sökas i de fall där det är möjligt, om mervärdesskatten omfattats av
statsunderstödet. Understödstagaren ska förete den som beviljat understödet (ministe-
riet eller närings-, trafik- och miljöcentralen) en utredning om sådan mervärdesskatt
som varit föremål för en ansökan om återbäring och som fåtts tillbaka. Det återbä-
ringsbelopp som erhållits fördelas evenemangsvis mellan staten och företagen enligt
den understödsprocent som fastställs för evenemanget i fråga.

8.3. Om understödstagaren senare, efter det att utredningen om användningen av stats-
understöd godkänts, ansöker om och får återbäring av mervärdesskatten från myndig-
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heterna i ett annat land, ska den andel av den återburna mervärdesskatten som mot-
svarar det understöd som beviljats återbetalas till den som beviljat understödet (mini-
steriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen).

8.4. Om andelen mervärdesskatt inte kan återbäras från eller återbäring av andelen inte
kan sökas hos ett land utanför Europeiska unionen, kan mervärdesskattens andel
godkännas som berättigande till understöd.

9. Grunder för godkännande av kostnader

9.1. Vid genomförandet av gemensamma projekt som får statsunderstöd ska tillbörlig
sparsamhet iakttas. Ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner
kostnaderna som berättigande till statsunderstöd endast till de delar som de betraktar
som skäliga. Alla kostnader som betraktas som behövliga och nödvändiga för att ett
projekt ska kunna genomföras godkänns som berättigande till statsunderstöd.

9.2. Den upphandling av varor och tjänster som ansluter sig till understödda projekt ska
enligt god affärssed och konkurrenslagen konkurrensutsättas. I de fall då andelen of-
fentligt stöd överstiger 50 % av projektets totala kostnader, tillämpas bestämmelserna
om offentlig upphandling (Lag om offentlig upphandling 348/2007, jämte ändringar).

9.3. Den allmänna principen är att vid företags gemensamma projekt är godtagbara kost-
nader sådana gemensamma kostnader som fördelas på alla deltagande företag. Alla
inköp av varor eller tjänster som har samband med genomförandet av projektet ska fö-
retas hos utomstående parter som är oberoende av sökanden/förvaltaren.

9.4. Inget understöd beviljas i regel för deltagande företags egna, skilda aktiviteter som de
organiserar t.ex. i samband med gemensamma projekt. Kostnaderna för inköp av ka-
pitalförnödenheter godkänns inte som berättigande till understöd. Vid gemensamma
projekt ska produkterna i princip vara hyrda, då detta är möjligt.

9.5. Som berättigande till statsunderstöd godkänns också det revisionsarvode som betalas
av sökanden /förvaltaren för granskning av utredningen om användning av det stats-
understöd som beviljats för ett gemensamt projekt.

9.6. Vid behandlingen av resekostnader tillämpas för deltagande företags del de maximi-
belopp för ersättning som skattestyrelsen fastställt; samma anvisningar följs i fråga om
sökande/förvaltare. Om sökanden/förvaltaren för sin verksamhet får allmänt understöd
som överstiger 50 % av kostnaderna, följs resereglementet för statstjänstemän. I fråga
om utställningsprojekt ska en redogörelse för sökandens/förvaltarens samt deltagande
företags närvaro fogas till utredningen om användningen av statsunderstödet.

9.7. I fråga om resekostnader kan som berättigande till statsunderstöd i regel godkännas
kostnader för en person per deltagande företag samt kostnaderna för den sökande /
förvaltare som svarar för genomförandet av projektet. Av särskilt grundad anledning
kan på ansökan resekostnader för två personer som representerar sökanden/ förvalta-
ren eller ett deltagande företag godkännas. Resekostnaderna kan omfatta flygresor,
taxiresor till och från flygplatsen, kostnader för inkvartering och dagtraktamente. Kost-
naderna för flygresor godkänns i regel enligt det pris som gäller för en resa i turistklas-
sen.

Som kostnader för inkvartering och dagtraktamente i samband med utställningar god-
känns kostnader för själva utställningsdagarna samt kostnader för en dag under vilken
utställningen uppförs och en dag under vilken utställningen monteras ned. På särskild
ansökan och av grundad anledning kan fler än en dag för uppförande av utställningen
före utställningen och för nedmontering av utställningen efteråt godkännas som berät-
tigande till understöd.
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Av resekostnaderna kan understödet i regel omfatta endast den andel av en tur- och
returresa som går till den destination där evenemanget ifråga ska äga rum. I under-
stödet kan inte inkluderas några resor via andra destinationer som eventuellt kombine-
rats med ovan nämnd resa.

I fråga om utställningar och andra evenemang ska sökanden/förvaltaren eller en per-
son som denne utsett som ansvarig företrädare vara närvarande under hela utställ-
ningen eller evenemanget. Sökanden/förvaltaren av understöd kan således till sin fö-
reträdare utse en utomstående person som har helhetsansvar för genomförandet av
projektet på ort och ställe. Företrädaren för ett deltagande företag eller den företrädare
som företaget utsett ska vara närvarande vid utställningen eller evenemanget så länge
det pågår. Den utomstående person som företräder förvaltaren eller företaget får inte
demonstrera utländska produkter eller ett utländskt företag på den finländska gemen-
samma avdelningen på utställningen.

Sökanden/förvaltaren och deltagande företag ersätts för resekostnaderna endast i det
fall att dessa är själva närvarande under hela utställningen eller minst under de fem
första dygnen av utställningen. Ingen ersättning för resekostnader betalas med andra
ord för närvaro t.ex. under en dag eller två dagar. Utomstående/utländska personer
som utsetts av och biträder ett deltagande företag eller sökanden eller förvaltaren vid
utställningen (dejourerar) betalas ingen ersättning för resekostnader.

9.8. I fråga om deltagande i utställningar räknas till godtagbara kostnader t.ex. lokalhyra,
kostnader för uppförande och utsmyckning av avdelningen, kostnader för hyrda möb-
ler eller andra dekorationer, kostnader för konstruktioner för utställning av produkter,
kostnader för en gemensam utomstående tolk, tur- och returfrakten på utställningsfö-
remål, tur- och returfrakten på broschyrer och kostnader för gemensam bevakning.
Företags egna särskilda åtgärder (reklam, frakt eller kostnader för tolk) kan godkännas
som berättigande till understöd i de fall då minst hälften av de deltagande företagen
vidtar sådana åtgärder. Ett deltagande företags andel av det statsunderstöd som bevil-
jas/de totala kostnaderna för deltagande i en utställning får inte överstiga hälften av
det beviljade understödet.

Företagen kan delta i utställningar också i skilda branschvisa utställningshallar i de fall
då uppträdande på en gemensam avdelning inte är ändamålsenligt eller möjligt. Un-
derstödet kan även vid behov omfatta alla deltagarföretags gemensamma annonse-
ring i tidningar eller annan reklam för utställningen.

I fråga om utställningar ska de deltagande företagen vara faktiskt närvarande på den
gemensamma avdelningen, statsunderstöd kan inte sökas för ett enskilt företags eget
uppträdande, om företaget inte deltar i ett gemensamt projekt (förvaltaren ska ordna
också det ovan nämnda enskilda uppträdandet, byggandet eller anskaffningen av ut-
rymme; förvaltaren kan inte enbart söka understöd för företagets räkning).

9.9. Vid utställningar kan inte utländska företag ställa ut på en gemensam avdelning. På
den gemensamma avdelningen kan inte heller några utländska produkter visas. Om
en utländsk produkt utgör en fundamental del av den finländska produkten, kan de-
monstration av den finska produkten efter prövning godkännas som berättigande till
understöd (t.ex. en finländsk båt och en utländsk båtmotor).

9.10. I resor för genomförande av marknadsstudier kan företag i alla storleksklasser delta.
Som berättigande till statsunderstöd godkänns i fråga om dessa resor resekostnader-
na, dagtraktamenten samt kostnaderna för inkvartering (resekostnader från hem-
adressen till hemadressen). Efter prövning kan som berättigande till statsunderstöd
godkännas även andra nödvändiga kostnader som har ett direkt samband med resan
(t.ex. skäliga kostnader för ordnande av besök hos företag, vid behov lokala transpor-
ter i anslutning till företagsbesök, biljetter till mässor). Resorna ska företas som ge-
mensamma resor för företagen.
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9.11. Företags gemensamma projekt kan genomföras även med hjälp av medfinansiering
från Europeiska unionen. I varje enskilt fall övervägs statsunderstödets andel skilt. I
ansökan ska EU:s medfinansiering av det aktuella projektet uppges. Vid gemensam-
ma projekt som medfinansieras med EU-medel kan statsunderstödets andel vara
högst lika stor som den andel som företag betalar. EU:s andel av finansieringen räk-
nas samman med statsunderstödet, och andelen får inte överstiga 50 %.

9.12. I fråga om symposier, seminarier, produktdemonstrationer och andra evenemang
som ordnas utomlands i syfte att göra Finland känt utgörs de godtagbara kostnaderna
av lokalhyror och andra nödvändiga kostnader som medförs av att evenemanget or-
ganiseras och som baserar sig på extern fakturering.

I fråga om motsvarande evenemang som ordnas i Finland kan som berättigande till
statsunderstödet inte godkännas andra kostnader än arvoden för utomstående förelä-
sare som uppträder vid evenemanget och deras resekostnader. Resekostnaderna för
en företrädare för sökanden/förvaltaren som deltar i evenemangen kan godkännas
som berättigande till statsunderstöd.

9.13. I fråga om samtliga gemensamma projekt ska konsulttjänster som erbjuds av sådana
utomstående som avlönats för att stå till företagens tjänst, marknadsundersökningar
som utförs av utomstående etc. köpas från parter som inte är beroende av sökan-
den/de deltagande företagen (sökanden eller ett företag som på något sätt är anknutet
till sökanden kan inte vara producent av tjänster som köps av utomstående). Som be-
rättigande till understöd kan godkännas skäliga kostnader som förorsakats av ovan
nämnda aktiviteter. Priset på tjänsterna ska motsvara den allmänna prisnivån inom
branschen.

9.14. Som berättigande till understöd kan godkännas endast sådana besök i Finland av ut-
ländska köpare, inflytelserika personer eller journalister som genomförs som gemen-
samma evenemang. Godtagbara kostnader är kostnaderna för gästernas resor och
inkvartering samt kostnaderna för gemensamma transporter. Sådana kostnader för
representation eller servering som uppstår i anslutning till besök kan godkännas som
berättigande till statsunderstöd endast av särskilda skäl (statsunderstödet är i detta fall
högst 25 %).

9.15. I fråga om sådan tidnings- och tv-reklam, reklam på Internet, annan informationsverk-
samhet samt produktion av annat demonstrationsmaterial som sker utomlands god-
känns som berättigande till statsunderstöd kostnaderna för produktion av gemensamt
material. Godtagbara kostnader är externa kostnader som orsakats av reklam och
produktion av reklammaterial samt kostnaderna för distribution. Kostnaderna för pro-
duktion av finskspråkigt material kan inte godkännas som berättigande till understöd.

9.16. Av kostnaderna för ledaren av ett exportnätverk/en exportring (en gemensam export-
chef) som exportörerna gemensamt anställer för viss tid i hemlandet eller utomlands
godkänns som berättigande till understöd, i det fall att personen i fråga är direkt an-
ställd av sökanden, månadslön som anses skälig samt 25 % av det betalda lönebe-
loppet som kalkylmässig andel av de lagstadgade social- och pensionsförsäkringsav-
gifterna. I annat fall godkänns ett skäligt konsultarvode som betalas till en gemensam
exportchef. Till en gemensam exportchef för ett projekt betalas således antingen lön
eller arvode; som berättigande till understöd godkänns inte arvode till en agent, kom-
mission eller andra motsvarande poster. Projektavtalen ingås för ett år i sänder. Den
konsult som anställs för ett projekt som får statsunderstöd ska under de två första åren
ha projektet som sin huvudsyssla. Ett företag kan vid ett och samma projekt göra an-
språk på högst 49 % (mindre än hälften) av den gemensamma exportchefens tid.

I fråga om fleråriga projekt kan som berättigande till understöd godkännas utöver lo-
kalhyror (ett kontorsrum) och nödvändiga driftskostnader dessutom undantagsvis ock-
så kostnader för telefon och annan telekommunikation, dock högst enligt det maximi-
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belopp som uppgetts i kostnadskalkylen, samt efter prövning också kostnader för
andra marknadsföringsåtgärder som stöder verksamheten (t.ex. gemensam broschyr,
företags resor till området (en resa) eller deltagande i mindre utställningar). Om andra
marknadsföringsåtgärder har godkänts att ingå i projektet, är statsunderstödet för des-
sa utgiftsposter 50 % i fråga om små och medelstora företag och 25 % i fråga om sto-
ra företag. Kostnaderna för andra marknadsföringsåtgärder ska stanna under 20 000
euro (varvid statsunderstödsbeloppet uppgår till högst 10 000 euro).

Vid exportnätverksprojekt som riktar sig till Kina och Ryssland kan som berättigande
till statsunderstöd av språkskäl (i andra områden endast av särskilda skäl) godkännas
lönen för en person som biträder den gemensamma exportchefen. Ett och samma fö-
retag kan delta endast i två på varandra följande/ samtidigt pågående exportnätverks-
projekt som riktar sig till olika länder.  Ett exportnätverksprojekt kan pågå i högst 3 år
och 6 månader.

9.17. Partnerskapsprogram är tvååriga (understöd beviljas för ett år i sänder) gemensam-
ma projekt som hjälper små och medelstora företag att inleda internationell verksam-
het och i vilka 10–15 företag från olika branscher kan delta. Deltagarna har i regel inte
tidigare erfarenhet av export. Vid partnerskapsprogram utnyttjas flera olika utbildares
och/eller konsulters kunskaper i export, internationalisering, handelsteknik etc. Med
hjälp av det beviljande understödet för partnerskapsprogram skaffas för de deltagande
företagen en tjänst som inbegriper också enskild handledning av/konsulteringsdagar
för deltagande företag.

Vid partnerskapsprogram godkänns som berättigande till understöd arvoden för en ut-
omstående konsult/ flera utomstående konsulter, som är oberoende av sökanden, och
eventuella resor för dem samt en resa per deltagande företag till destinationsområdet.
Ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer i sina beslut hur många
konsulteringsdagar per projekt som kan godkännas att omfattas av statsunderstödet.
Ett och samma företag kan delta endast i två på varandra följande partnerskapspro-
gram, och ett villkor även då är att verksamheten riktar sig till olika länder. Ett delta-
gande företags andel av det statsunderstöd som beviljas/de totala kostnaderna för ett
partnerskapsprogram får inte överstiga hälften av det beviljade understödet.

9.18. I fråga om mer omfattande informationskampanjer iakttas, när det gäller de olika akti-
viteter som ingår i kampanjerna, samma anvisningar och bestämmelser som har an-
getts ovan. När det gäller dotterbolag till stora företag som deltar i verksamhetspro-
gram betraktas den andel av understödet som på detta sätt kanaliseras till hela kon-
cernen som en helhet (se punkt 7.1 – Maximibeloppet av understöd).

9.19. Skäliga gemensamma kostnader för servering som är nödvändiga med tanke på eve-
nemangen (t.ex. i samband med besök, utställningar och presskonferenser) samt
kostnader för mottagningar eller representation kan endast på välgrundad ansökan
godkännas som berättigande till understöd. Till denna del kan understödet uppgå till
högst 25 %. Som berättigande till understöd godkänns dock endast det belopp som
uppgetts i den kostnadskalkyl som inlämnats till ministeriet i förväg. Företagsspecifika
representationskostnader godkänns inte som berättigande till understöd.

9.20. På finska statens deltagande i internationella världsutställningar som godkänts av BIE
tillämpas i tillämpliga delar denna anvisning samt Finpro ry:s gällande anvisning om
användningen av det allmänna understödet.

10.  Kostnader som inte omfattas av understödet
10.1. Understöd beviljas inte - om inte annat framgår av understödsbeslutet - för täckande

av sådana kostnader för gemensamma projekt som inte kan anses ha en väsentlig be-
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tydelse med tanke på finansieringen av samprojektet och säkerställandet av att eve-
nemanget kan ordnas. Sådana kostnader är bl.a.

- deltagande företags andra egna kostnader än de som nämns under punkt 9,

- kostnader för deltagande företags eller sökandens / förvaltarens eget arbete,

- utländska lokaltransporter (exklusive taxiresor till och från flygplatsen),

- fotografier, presenter och inträdesbiljetter eller köpta produkter,

- företagsspecifik bevakning eller företagsspecifik tolk vid utställningar,

- företagsspecifika kostnader som endast gäller ett företag,

- av personalkostnadernas andra lönebikostnader än de lagstadgade lönebikostna-
derna godkänns inte frivilliga lönebikostnader, såsom tilläggspensionsförsäkrings-
premier, personliga medlemsavgifter, lunchsedlar och kostnader för personalmö-
ten samt utbildningskostnader i samband med en persons arbetsträning (t.ex.
språkkurser),

- portalprojekt,

- företagsspecifika representations- och serveringskostnader vid besök av utländska
köpare, inflytelserika personer eller journalister i Finland,

- kostnader för utländska företag; vid internationella utställningar får utländska före-
tag inte uppträda på en avdelning som är gemensam för de finländska företagen,

- bland företags produkter på en gemensam avdelning får inte visas utländska pro-
dukter, om inte demonstration av en utländsk produkt är nödvändig och en funda-
mental del av demonstrationen av en finländsk produkt,

- reserver och andra motsvarande poster samt eventuella dröjsmålsräntor,

- andra diverse kostnader, kostnader som kan betraktas som obetydliga, såsom
bankers förmedlingsarvoden, andra kostnader för en bank, andra kostnader för
bokföringen än revisionsarvode,

- kostnader för vilka man erhållit annat offentligt stöd inkl. EU-understödet (om inte
annat anges i understödsbeslutet),

- evenemangets/projektets förvaltningskostnader som överstiger beloppet av ersätt-
ningen av de allmänna förvaltningskostnaderna (högst 10 %), kostnader för un-
derstödstagarens egen förvaltning, kalkylmässiga kostnader.

11. Beaktandet av inkomster
11.1. Om ett projekt som genomförs med hjälp av understödet, t.ex. en broschyr, under-

sökning, video etc. produkt, genererar försäljnings-, annonserings- eller andra inkoms-
ter, beaktas dessa innan det slutliga beloppet av understöd fastställs på det sätt som
uppges i understödsbeslutet.
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11.2. Skäliga kostnader (5-15 % av de totala projektkostnaderna) för organisationen av pro-
jektet eller motsvarande arvoden som sökanden tar ut av de deltagande företagen be-
aktas inte som avdrag när det slutliga understödsbeloppet fastställs. De kostnader för
organisering av projektet som sökanden/förvaltaren tar ut av deltaganden företag ska
anges i samband med den utredning över användningen av statsunderstöd som läm-
nas till ministeriet/närings-, trafik- och miljöcentralen.

11.3. I deltagande företags fakturering ska företagets totalkostnader som omfattas av
statsunderstödet, beloppet av statsunderstöd samt understödsprocenten specificeras.
Ministeriet rekommenderar att också det belopp som debiteras som organisations-
kostnader uppges för företagen i samband med faktureringen. Statsunderstödet utgör
beskattningsbar inkomst för deltagande företag.

12. Ansökan om statsunderstöd
12.1. Ansökan om understöd, som inlämnas till ministeriet eller närings-, trafik- och miljö-

centralen, ska följa den mall (på finska) som finns på ministeriets webbplats på adres-
sen: www.tem.fi/index.phtml?l=sv&s=2215. Det finns ingen särskild ansökningstid utan
ansökan om understöd kan lämnas till arbets- och näringsministeriet eller närings-, tra-
fik- och miljöcentralen när som helst under året. Ansökan ska i regel gälla ett visst pro-
jekt eller evenemang. Ansökan kan av särskilda skäl också göras t.ex. för en halvårig
eller en mer omfattande helhet. Ansökan ska inlämnas till ministeriets eller närings-,
trafik- och miljöcentralens registratorskontor i god tid innan projektet inleds. Ansök-
ningar som inkommit efter det att projektet inletts kommer att förkastas. När ministeriet
eller närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar understöd fastställer den eller det om-
fattningen av den helhet för vilken understöd beviljas.

12.2. I ansökan ska följande uppgifter om sökanden/förvaltaren anges: namn enligt
handelsregisterutdrag, postadress, telefonnummer, faxnummer, bankkontots nummer
(BIC och IBAN-nummer), FO-nummer, namnet på verkställande direktören, kontakt-
personens namn och kontaktuppgifter inkl. e-postadress, huvudbolaget samt dess
syster- och dotterbolag (enligts EG:s definition), partnerföretag samt anknutna företag,
omsättning, företagsform, det år då företaget grundades, antalet tjänstemän och ar-
betstagare vid företaget samt företagets verksamhetsområde enligt Statistikcentralens
näringsgrensindelning (TOL-2008). Till ansökan ska fogas sökandens/förvaltarens of-
ficiella bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden inklusive revisionsberät-
telse, verksamhetsberättelse, uppgift om koncernens omsättning och antalet anställda
vid koncernen samt handelsregisterutdrag (etablerade sökande/förvaltare lämnar bok-
slutsdata en gång om året när dessa blivit färdiga och ett nytt handelsregisterutdrag
varje gång när uppgifterna ändras) samt en utredning om att sökanden är antecknad i
förskottsuppbördsregistret, ett intyg över betalda skatter eller intyg över sökandens
skatteskuld ( https://arkisto.vero.fi/nc/feedback/verovelkatodistus/sv_verovelka.asp)
samt ett intyg över betalda arbetspensions- och andra socialskyddsavgifter.

 12.3. I ansökan ska anges vilka företag som deltar i det gemensamma projektet, om det på
grund av projektets art är möjligt att namnge företagen, samt följande uppgifter om
deltagande företag: namn enligt handelsregisterutdrag, postadress, telefonnummer,
faxnummer, bankkontots nummer (BIC och IBAN-nummer), FO-nummer, namnet på
verkställande direktören, kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter inkl. e-
postadress, huvudbolaget samt dess syster- och dotterbolag (enligts EG:s definition),
partnerföretag samt anknutna företag, omsättning, företagsform, det år då företaget
grundades, antalet tjänstemän och arbetstagare vid företaget samt företagets verk-
samhetsområde enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (2008) på adressen:
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index_sv.html  samt uppgift om
företagets storleksklass enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG. Kom-

https://arkisto.vero.fi/nc/feedback/verovelkatodistus/sv_verovelka.asp)
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index_sv.html
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missionens rekommendation angående definitionen på mikroföretag samt små och
medelstora företag återfinns på webbadressen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:SV:HTML

När man bedömer företagets storlek kan man som hjälpmedel använda en mallblan-
kett som uppgjorts av kommissionen och som företaget självt skall fylla i. Mallen har
publicerats i Europeiska unionens officiella tidning den 20 maj 2003 (2003/C 118/03).
Den återfinns också på Internet på adressen:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2003/c_118/c_11820030520sv00050015.pdf

Varje deltagande företag ansvarar självt för att företaget uppfyller villkoren för under-
stödstagare (10 § i statsunderstödslagen, 688/2001). Sökanden ska dock som pro-
jektansvarig förvaltare säkerställa bl.a. att anteckningen i förskottsuppbördsregistret är
i kraft, att kraven på graden av inhemskt ursprung hos produkterna uppfylls, att det
inte finns skatterester och att arbetspensions- och socialskyddsavgifterna är betalda
etc. på adressen:

https://arkisto.vero.fi/nc/feedback/verovelkatodistus/sv_verovelka.asp

I oklara fall kan frågan om huruvida villkoren för understödstagare uppfylls diskuteras i
förväg med den myndighet som beviljar understöd (arbets- och näringsministeriet eller
närings-, trafik- och miljöcentralen).

Ett företag som deltar i ett gemensamt projekt ska skriftligen bekräfta sitt deltagande
för den som ansöker om understöd för projektet/förvaltaren av projektet.

12.4. Till ansökan fogas en utredning över det projekt/evenemang som ska genomföras
jämte kostnadsspecifikationer. I ansökan ska inkluderas en utredning om exportutsik-
terna för den aktuella branschen/gruppen av företag på de marknader där de före-
slagna åtgärderna ska vidtas. Till ansökan ska också fogas en utredning om hur upp-
följningen av genomförandet av de planerade åtgärderna och uppnåendet av de upp-
ställda målen samt utvärderingen i efterhand ska verkställas.

12.5. Vid behov ska ansökan även innehålla en utredning om understödets effekter med
tanke på konkurrensen, samt andra ytterligare utredningar som begärts skilt.

12.6. Om understöd söks och beviljas för flera evenemang (t.ex. deltagande i utställningar)
med en och samma ansökan, behöver inte någon evenemangsspecifik kostnadskalkyl
nödvändigtvis inlämnas till ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen i ansök-
ningsskedet. Preciserade kostnadskalkyler ska dock inlämnas till ministeriet eller när-
ings-, trafik- och miljöcentralen senare, före varje enskilt evenemang, när de deltagan-
de företagen har bekräftat sitt deltagande. I detta sammanhang tillställs ministeri-
et/närings-, trafik- och miljöcentralen också de detaljerade uppgifterna om deltagande
företag (punkt 12.3.).

12.7. Av kostnadskalkylen eller dess bilagor ska framgå

- de totala kostnaderna för evenemanget enligt kostnadsslag,

- evenemangets finansieringsplan,

- de kostnadsslag som understödet föreslås omfatta,

- beloppet av ansökt understöd enligt deltagande företags storlek,

- vilka företag som deltar i evenemanget,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:SV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2003/c_118/c_11820030520sv00050015.pdf
https://arkisto.vero.fi/nc/feedback/verovelkatodistus/sv_verovelka.asp
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- det planerade evenemangets program,

- andra utredningar som är nödvändiga med tanke på att ansökan kan behandlas.

12.8. Av de kostnader som uppstått innan en ansökan inlämnades kan i regel godkännas
som understödsberättigande endast förskottsbetalningar av hyran för utställningsloka-
ler. Om kostnadskalkylen innehåller andra kostnader (t.ex. för förberedande besök,
kostnader för uppförande eller utsmyckning, förskottsbetalningar till hotell) som i an-
slutning till förberedelserna av ett evenemang uppstått innan ansökan inlämnats till
ministeriet, ska en skild ansökan om deras godkännande jämte motiveringar inlämnas.

12.9. Ansökan görs enligt den mall som finns på arbets- och näringsministeriets webbplats
och inlämnas till den myndighet som beviljar understöd (ministeriet eller närings-, tra-
fik- och miljöcentralen). På webbsidorna finns det också färdiga mallar för kostnads-
kalkyler av olika slag.

13. Beviljande av understöd

13.1. Ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om beviljande av un-
derstöd på basis av en ansökan och den kostnadskalkyl som presenterats i anslutning
till ansökan. I sitt beslut fastställer ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen
maximibeloppet av beviljat understöd och anger med vilken maximal andel som staten
högst ska bidra till de kostnader som i ansökan föreslagits som statsunderstödsberät-
tigande.  I beslutet nämns också den tid från vilken kostnaderna godkänns som stats-
understödsberättigande. I beslutet konstateras också vilka av de kostnadsposter som
nämnts i ansökan som inte ska omfattas av statsunderstödet.

14. Användning av statsunderstödet

14.1. Statsunderstödet får användas endast till det ändamål som anges i understödsbeslu-
tet och de särskilda objekt som framgår av understödsbeslutet. Kostnader som berät-
tigar till understöd är sådana kostnader som uppstått efter det att en inlämnad ansö-
kan om statsunderstöd har diarieförts vid ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcen-
tralen (med undantag av de kostnadsposter som nämns i punkt 12.8).

14.2. Bestämmelserna om användningen av statsunderstöd, tillsynen över och villkoren för
användningen av statsunderstöd är bindande både för understödstagaren och för de
deltagarföretag till vilka understöd kanaliseras. Den som ansöker om understöd ska se
till att deltagarföretagen är medvetna om villkoren för användningen av understödet
och har förbundit sig att iaktta dem. Den som ansöker om understöd /förvaltaren av
understödet ska delge de företag som deltar i ett gemensamt projekt understödsbeslu-
tet och dess innehåll samt bestämmelserna om användningen av understödet och
andra anvisningar.

14.3. Understödstagaren ska underrätta ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen i
god tid om sådana ändringar som inverkar på understödets användningsändamål eller
om andra ändringar som inverkar på användningen av statsunderstödet (såsom vä-
sentliga ändringar av den verksamhetsplan som presenterats i samband med ansökan
etc.) och inlämna motsvarande behövliga ändringsansökningar inom den tidsfrist som
nämns i understödsbeslutet (sex månader från det att evenemanget avslutats). Ansö-
kan om förlängning av tiden för användning av understödet och/eller tiden för inläm-
nande av en utredning om användningen av statsunderstödet ska lämnas in före den
utsatta dagen.  Om nya objekt godkänns att omfattas av understödet är kostnaderna
för dessa i regel godtagbara från och med den dag då ändringsansökan diariefördes.
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14.4. I de fall då tilläggsunderstöd söks utöver det beviljade understödet på grund av höjda
kostnader, ska beloppet av sökt tilläggsunderstöd överstiga 10 % av det redan bevilja-
de statsunderstödet, det lägsta tilläggsunderstöd som beviljas är 3 000 euro. Tilläggs-
understöd ska sökas inom den redovisningstid som nämns i punkt 14.3.

15. Utbetalning och förskottsbetalningar av understödet
15.1. Ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen betalar ut det beviljade understödet

efter det att den utredning om användningen av statsunderstöd som avses i punkt 16
har granskats och godkänts av ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen.

15.2. Av det beviljade understödet kan av grundad anledning, på ansökan, utbetalas i för-
skott högst 50 % när projektet inleds och 30 % när projektet kommit halvvägs. Om för-
skottsutbetalningen grundar sig på förbindelse att betala betydande förhandsavgifter
eller motsvarande, kan förskottsutbetalningen vid inledandet av projektet vara högre,
dock högst 80 % av det beviljade statsunderstödet. När det gäller behovet av för-
handsfinansiering i samband med ett beviljat understöd ska sökanden göra upp en
skild tidtabell för förskottsutbetalningen. Tidtabellen ska basera sig på en uppskattad
tidtabell för det verkliga utfallet av kostnader.

15.3. För att förskottsutbetalning ska kunna ske ska man på begäran lämna ministeriet eller
närings-, trafik- och miljöcentralen tillräckliga säkerheter.

15.4. Ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen fastställer det slutliga beloppet av
beviljat understöd på basis av utredningen om användningen av statsunderstöd och
de faktiska (= betalda) kostnader som presenterats i den. Understödstagaren ska in-
lämna utredningen till ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen inom den tid
som anges i understödsbeslutet. Om utredningen inte kan inlämnas inom given tid,
ska en skriftlig ansökan om förlängning av tiden för inlämnande av utredningen tillstäl-
las ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen innan tidsfristen för inlämnande
av utredningen löper ut. Per understödsbeslut kan i regel inlämnas högst tre delredo-
visningar, av vilka den sista är en slutredovisning.

16. Utredning om användningen av statsunderstöd
16.1. Utredningen om användningen av statsunderstöd (nedan utredningen) ska omfatta en

redogörelse för genomförandet av det projektet på vilket understödsbeslutet baserar
sig i förhållande till planen samt en utredning om de faktiska kostnaderna för åtgärder
som vidtagits och de inkomster som erhållits inom ramen för projektet. Mottagaren av
statsunderstöd (sökanden/förvaltaren) ska som en del av sin bokföring enligt bokfö-
ringslagen ha projektbokföring över alla utgifter och inkomster som hänför sig till pro-
jektet.  Utdrag ur projektbokföringen (huvudboken) ska bifogas utredningen. Sökanden
ska ordna sin bokföring så att sambandet mellan bokföringen och utredningen lätt kan
upptäckas (audit trail).

16.2. I utredningen lämnas följande uppgifter om de deltagande företagen: företagets offici-
ella namn, adress, FO-nummer, hemvist, antalet anställda, omsättning, omsättningen
för koncernen och antalet anställda vid koncernen, näringsgren (enligt Statistikcentra-
lens näringsgrensindelning 2008) samt företagets storlek enligt EG:s definition i
2003/361/EG. I utredningen ska dessutom specificeras för varje deltagande företags
del följande: utgifter som har godkänts att omfattas av understödet, understödspro-
cent, beloppet av understöd och beloppet av kostnader för organisation av projektet.

I fråga om exportnätverksprojekt, partnerskapsprogram och andra mer långvariga pro-
jekt ska till utredningen fogas deltagande företags utvärdering av verksamheten och
dess resultat under föregående år. I fråga om partnerskapsprogram ska till utredning-
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en dessutom fogas programmen för konsulterings- och utbildningsdagarna och nam-
nen på deltagare.

Den som ansöker om statsunderstöd/ förvaltar statsunderstödet ska också i samband
med att understödet betalas ut utreda att deltagande företags ekonomiska förutsätt-
ningar för att få understöd kvarstår (bl.a. anteckning i förskottsuppbördsregistret). I an-
slutning till utredningen kan något understöd inte betalas ut till ett företag som vid tid-
punkten för utbetalning av understödet inte är antecknat i förskottsuppbördsregistret
eller som försatts i likvidation eller som ansöker om företagssanering.

16.3. Utredningen ska basera sig på faktiska betalningar och originalverifikat. Också de
deltagande företagens betalningsandelar ska vara erlagda innan utredningen inläm-
nas. Till utredningen fogas de i punkterna 16.5 och 16.6. avsedda utlåtanden av sö-
kanden, revisorn (CGR-, GRM-, OFR-revisor eller revisionssammanslutning) och den
som svarar för skötseln av sökandens finanser.

16.4. De företag som deltar i evenemangen kan vid behov på basis av revisorns utlåtande
presentera en utredning om sina egna kostnader som ansluter sig till evenemanget
(räkning och tillhörande betalningsverifikat) och som godkänns som understödsberät-
tigande.

16.5. Revisorn och en företrädare för understödstagaren med rätt att teckna firma samt den
person/de personer som haft ansvaret för organiseringen av de evenemang som ingår
i planen samt den person/de personer hos understödstagaren som är ansvarig(a) för
redovisningen ska genom sina underskrifter i utredningen bekräfta att

- understödet har använts till det ändamål för vilket det har beviljats,

- specifikationen över kostnaderna för och inkomsterna av evenemanget
/evenemangen som godkänts att omfattas av statsunderstödet (inklusive en utred-
ning om de intäkter som fåtts av organiseringen av evenemanget) baserar sig på
understödstagarens bokföring,

16.6. En företrädare för understödstagaren med rätt att teckna mottagarsammanslutning-
ens firma samt den person som är ansvarig för skötseln av understödstagarens finan-
ser ska dessutom genom sina underskrifter i utredningen bekräfta att

- utredningen har avfattats i enlighet med de villkor som arbets- och näringsministe-
riet uppställt och att inga kostnader som enligt understödsbeslutet och de aktuella
anvisningarna inte är godtagbara eller inte hänför sig till evenemangen har före-
slagits bli omfattade av understödet,

- de totala kostnader och kostnader som ansöks att bli omfattade av statsunderstö-
det vilka uppges i utredningen är korrekta och att företagens och andra deltagares
andelar av finansieringen stämmer överens med det som uppgetts och är betalda,

- de kostnader som anges i utredningen berättigar till statsunderstöd, att de har be-
talats, att det är fråga om nettobelopp och att det inte existerar några kreditnotor
eller erhållna gottgörelser som gäller dem,

- inget annat offentligt stöd har erhållits för täckande av nämnda kostnader (eller
att det övriga offentliga stödet för projektet stämmer överens med det som
framgår av specifikationen),

- kostnaderna har uppkommit enligt prestationsprincipen medan evenemanget på-
gått och de är mervärdesskattefria för den mervärdesskatteskyldiga.
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16.7. De faktiska kostnaderna för evenemangen godkänns som berättigande till understöd
upp till det maximala beloppet av beviljat understöd.

16.8. I fråga om mer omfattande projekt eller utredningar som genomförts med hjälp av un-
derstödet ska till utredningen fogas dessutom slutrapporter, forskningsrapporter samt
annat bakgrundsmaterial som behövs med tanke på granskningen av redovisningen. I
fråga om partnerskapsprogram ska till utredningen fogas programmen för konsulte-
ringsdagarna och namnen på deltagare. Ministeriet eller närings-, trafik- och miljöcen-
tralen kan vid behov skilt begära att till sitt förfogande få också annat bakgrundsmate-
rial.

16.9. Till utredningen ska även fogas en redogörelse för vilka exportresultat deltagarföreta-
gen nått samt en uppskattning av projektets effekt och effektivitet.

16.10. Enligt 6 § i statsrådets förordning om de förfaranden som skall följas när statligt stöd
anmäls till kommissionen ska understödstagare och deltagande företag bevara de do-
kument och verifikat som hänför sig till ett gemensamt projekt i minst tio års tid efter att
det gemensamma projektet/evenemanget avslutats.

17. Tillsynen över användningen av understödet

17.1. Bestämmelser om tillsynen över användningen av understödet, återkrävande av un-
derstöd som betalats ut etc. finns i statsunderstödslagen. Myndighetens gransknings-
rätt sträcker sig enligt 16 § i statsunderstödslagen också till de företag till vilka under-
stöd har kanaliserats via understödstagaren.

17.2. Bestämmelser om straffrättsliga påföljder för missbruk av understödet finns i straffla-
gen.

18. Ändringssökande
18.1. Enligt 34 § i statsunderstödslagen får en part som är missnöjd med ministeriets eller

närings-, trafik- och miljöcentralens beslut söka rättelse i beslutet inom 30 dagar från
delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandet ska riktas till den myndighet som beviljar un-
derstöd (arbets- och näringsministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen).

I beslut som fattats med anledning av rättelseyrkandet får ändring sökas genom be-
svär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


