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Finnpartnership – tausta ja tavoite
• Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma
• Tavoitteena lisätä suomalaisten ja kehitysmaayritysten välisiä pitkäaikaisia
kaupallisia liikekumppanuuksia ja synnyttää positiivisia kehitysvaikutuksia
kohdemaassa
• Kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin:
– Liikekumppanuustukea
– Matchmaking-palvelu
– Neuvontaa, tietoa, tapahtumia

Mitä on liikekumppanuustuki?
Rahallista tukea kehitysmaihin suuntautuviin,
pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden
selvitys-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin,
pilotointiin
sekä kehitysmaatuontihankkeille

Toiminta-alue

Soveltuvat tuen hakijat
Hakijana voi olla:
• suomalainen yritys, yhdistys, tutkimuslaitos, oppilaitos
• ulkomaille rekisteröity yritys, jolla merkittävä linkki Suomeen
(omistus- tai sopimussuhde)
• useamman toimijan muodostama konsortio
• Konsortiossa on aina yksi päävastuullinen hakija.
• Tuki myönnetään konsortion jokaiselle jäsenelle erikseen eli kaikki
konsortion jäsenet hakevat liikekumppanuustukea omalla
hakemuksella.

Tuen määrä

Tuki hyväksytyistä kustannuksista
Erittäin
hauraat
valtiot*

Alemman
tulotason
kehitysmaa**

PK-yritykset, muut pienet ja
keskisuuret toimijat

85 %

70 %

50 %

Suuryritys

85 %

50 %

30 %

Liikekumppanuustukihankkeen
olennaiset tukitoiminnot:
Kansalaisjärjestöt ja oppilaitokset

85 %

85 %

85 %

**Alemman tulotason kehitysmaat kattavat:

Ylemmän
keskitulotason
kehitysmaa

* Erittäin hauraat valtiot:
Afganistan
Eritrea
Etelä-Sudan
Guinea-Bissau
Haiti
Irak
Jemen
Jordania
Keski-Afrikan tasavalta
Kiribati
Komorit
Kongon tasavalta
Libanon
Libya
Marshallsaaret
Mikronesia
Palestiinalaisalueet
Papua-Uusi Guinea
Somalia
Sudan
Syyria
Tsad
Tuvalu
Zimbabwe
Jordania

Vähiten kehittyneet maat (least developed countries, LDC),
Muut alhaisen tulotason maat (other low income countries, LIC),
Alemman keskitulotason kehitysmaat (lower middle income countries and territories, LMIC)

Tuettavat hanketyypit
Jotta hanke voi saada tukea, tulee sen tavoitteena olla jokin seuraavista:
•

yhteisyrityksen tai tytäryhtiön perustaminen

•

pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen solmiminen kehitysmaassa toimivan kumppanin kanssa
(esim. alihankinta-, huolto, franchise- tai lisensointisopimus, tuotteen/palvelun lokalisoiminen
yhdessä kumppanin kanssa)

•

tuonti kehitysmaasta

•

ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle

•

teknologian ja ratkaisujen pilotointi kansainvälisen järjestön kanssa

•

Kansalaisjärjestön tai oppilaitoksen toteuttama tukitoimintohanke, joka suoraan liittyy olemassa
olevaan yrityksen liikekumppanuustukihankkeeseen TAI Business Finlandin Developing Markets
Platform -hankkeeseen

--------------------------------------------------------------------------

Tuella ei voi kattaa:
•

myyntiyhtiön perustamisedellytysten selvittämistä

•

jakelijoiden identifiointia

•

suomalaista vientiä kehitysmaihin

Tutustu liikekumppanuustukea saaneisiin
hankkeisiin nettisivujemme Menestystarinatosiossa:
https://finnpartnership.fi/fi/ajankohtaista/m
enestystarinat/

Tuettavat hankevaiheet ja kustannukset
• Tukea voi hakea kaikkiaan 9 eri hankevaiheeseen aina partnereiden
identifioinnista, hankeselvitykseen, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksien
selvityksiin ja pilotointiin
• Tuettavia hakijan oman henkilökunnan ja yrityksen valitsemien ulkopuolisten
asiantuntijoiden kustannuksia ovat:
–
–
–
–

•

matkakustannukset kohdemaahan
majoitus- ja päivärahakustannukset kohdemaassa
oman henkilökunnan työkustannukset pääasiassa kohdemaassa
tehdyn työn osalta, poikkeustapauksissa myös Suomessa
ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkiot

Huom! Ei rahoitusta
varsinaiseen toimintaan
(laitteet, toimitilat,
rekrytointikustannukset,
sertifikaatit …)

Tuki on voimassa kaksi vuotta. Tukea haetaan maksuun jälkikäteen,
toteutuneita kustannuksia vastaan 1 tai 2 erässä.

Kuule uusimmista uutisista ja tapahtumista!
• Twitter: @Finnpartnership
• Kuukausittainen uutiskirje
(suomeksi & englanniksi)
– Finnpartnershipin tapahtumat Suomessa ja kohdemaissa

Muista myös kuukausittaiset hakemustyöpajat,
joissa mm. neuvotaan, miten tukea haetaan & mistä
löytää jatkorahoitusta hankkeelle
liikekumppanuustuen jälkeen!
Ilmoittautuminen 2021 työpajoihin on auki:
Hakemustyöpajat – Finnpartnership

