
Utvecklingsfinansiering för affärsverksamhet vid störningar, frågor och svar 

 

F: Hur bedöms projektets nyhetsvärde? 

S: Utvecklingen ska vara ny för företaget, men behöver inte nödvändigtvis vara ny i Finland eller inom 

branschen. 

 

F: Vanligtvis är internationalisering ett krav för projekt som finansieras av Business Finland. Gäller detta även 

denna finansiering? 

S: Finansieringen kan även beviljas företag med verksamhet inom Finland. 

 

F: Hur mycket finansiering kan man beviljas? 

S: För förutredning högst 10 000 euro i understöd, som är 80 % av projektets totala kostnader.  Projektets 

storlek är alltså max. 12 500 euro.  

Vid utvecklingsfinansiering är Business Finlands andel 100 000 euro, vilket utgör 80 % av projektets totala 

kostnader. Projektets storlek är alltså max. 12 500 euro. 

Vid båda typerna av finansiering krävs alltså en självfinansieringsdel på 20 % , som inte behöver konstateras 

separat i ansökningsskedet. 

Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka. 

 

F: Kan finansieringen användas för att stärka användningskapitalet? 

S: Nej. Bankerna och Finnverka kan hjälpa med detta. 

Om Finnveras garantier: 

Finnveras startgaranti och garanti för små och medelstora företag passar behov av eget användningskapital på 

grund av coronaviruset. Den enklaste lösningen för finansiering på högst 50 000 euro (för startgarantins del 

högst 100 000 euro) är ett banklån, som Finnvera kan ge 80 procents garanti för. Startgarantin är avsedd för 

företag med verksamhet i högst tre år och garantin för små och medelstora företag för företag med 

verksamhet i över tre år. Banken ansöker om startgaranti/garanti för små och medelstora företag för din del av 

Finnvera, så du själv eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera överhuvudtaget. 

Finnvera.fi 

 

F: Storleken på företagen finansieringen är avsedd för? 

S: Finansieringstjänsterna är avsedda för små och medelstora företag med 6-250 anställda och midcap-företag. 

 

https://www.finnvera.fi/


F: Krävs finansiering i enlighet med villkoren för eget kapital på 30 000 euro på samma sätt som vid Tempo-

finansiering? 

S: Nej 

 

F: Hur kontrolleras företagets ekonomiska situation? 

S: Finansieringen riktas in till företag som innan undantagssituationen förorsakad av coronaviruset hade 

förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Dessutom får företaget inte vara ett företag i svårigheter i 

enlighet med EU:s definition. Den ekonomiska situationen kontrolleras utgående från det senaste bekräftade 

bokslutet. Om uppgifterna hos Patent- och registerstyrelsen bes kunden lämna in dem. 

 

F: Gör företagen en kostnadsredovisning och hur ser slutrapporten och arbetstidsuppföljningen ut osv.? 

S: I enlighet med de minimis-villkor, se finansieringsvillkor 

 

F: Kan investeringar finansieras? 

S: Nej. Exempelvis för restaurering av lokaler och byggnader eller ombyggnad för annan användning eller 

byggande av nya lokaler kan finansieringen inte användas, eller för köpa av bokningssystem eller 

programlicenser. 

 

F: Kan utveckling eller grundande av en e-butik finansieras? 

S: Förverkligande av en e-butik kan inte finansieras. Detta är skapande av ett distributionsnät, vilket är 

förbjudet med de minimis-förordningen. Du kan kartlägga olika saker i anslutning till e-butiken om de är nya för 

företaget, men de kan inte genomföras eller investeras i med Business Finlands finansiering. 

 

F: Kan ett företag med NIY-finansiering få finansiering vid störning? 

S: Business Finland kan bevilja utvecklingsstöd för störningar även till NIY-företag. Företag kan exempelvis 

utveckla digitala försäljningsmodeller, förbättra sitt utbud och skapa nya modeller för partnerskap och 

underleveranser på målmarknaderna. Med finansieringen kan man utveckla en förändrad 

affärsverksamhetsmodell som krävs på grund av marknadsläget (”pivotering”) och företaget kan återgå till NIY-

projektet och snabb tillväxt efter krisen.  

 

F:  Ska nödvändiga tjänster inom projektet köpas av registrerade serviceproducenter (liksom för 

innovationssedlarnas del)? 

S: Serviceleverantören kan fritt väljas. 

https://www.businessfinland.fi/4b0fcf/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/yritysten_de_minimis_-avustus_explorer-rahoituspalvelut_ja_tempo.pdf


 

F: Är det möjligt att ansöka om förutredning och utvecklingsfinansiering med samma ansökan? 

S: Nej, separata ansökningsformulär ska användas. För att man ska ha maximal nytta av förutredningen med 

tanke på den fortsatta utvecklingen lönar det sig att börja med att utföra denna och utnyttja resultaten inom 

utvecklingsfinansieringsprojektet. Det är dock inte obligatoriskt att göra förutredningen före 

utvecklingsfinansieringen, företaget kan även utreda behoven som en del av det egna arbetet.  

 

F: Kan ett företag som ansöker om finansiering ha skatteskuld? 

S: Ja, om man utarbetat en plan för återbetalning av skulden tillsammans med Skatteförvaltningen. 

 

F: Godkänns intresseköp av företag inom närkretsen? 

S: Intresseköp godkänns inte. Inköp av företag inom samma koncern är ok. 

 

F: Kan löner för ledning, ägare och familjemedlemmar godkännas? 

S: De är godtagbara kostnader då de är inriktade på utförande av projektet. 

 

Övriga hinder för finansiering 

Finansieringen kan inte beviljas till företag eller enskilda näringsidkare inom primärproduktion inom jordbruket 

eller vattenodling inom fiske. 

Utbildning och översättningar kan inte finansieras. 

 


