Utvecklingsfinansiering för affärsverksamhet vid störningar, frågor och svar
OBS! Finansieringen kan inte beviljas om det rör sig om det rör sig om ett företag som sysselsätter färre än sex
personer, ett stort företag, en firma, en offentlig organisation, en stiftelse, en förening eller ett åländskt
företag. Vid tidpunkten då ansökan lämnas in ska företaget sysselsätta minst sex personer (innefattande
företagaren och företagarna).

F: 27.3 meddelades att NTM-centralen finansierar företag som sysselsätter färre än sex personer. Vad ska jag
göra om jag skickade en ansökan till Business Finland före 27.3?
S: Du behöver inte göra någonting. Ansökningar som kommit till Business Finland fram till den 27.3 behandlas i
enlighet med de ursprungliga villkoren, dvs. Business Finland kan bevilja finansiering även till företag med färre
än sex anställda. Från och med 28.3 lönar det sig för företag som sysselsätter färre än sex personer att söka
finansiering från NTM-centralen. Om ert företag lämnade in sin ansökan före 27.3 och ni får finansiering från
Business Finland för förutredningen, kan ni även ansöka om mer omfattande Utvecklingsfinansiering för
störningar i affärsverksamheten från Business Finland. Privatföretagare kan inte ansöka om fortsatt finansiering
från Business Finland, även om man fått ett positivt finansieringsbeslut på sin ansökan 27.3 eller tidigare.

FÖR VEM LÄMPAR SIG FINANSIERINGEN?
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: Företag i vilken storleksklass kan finansieras av Business Finland?
S: Business Finland kan finansiera företag som sysselsätter 6–250 personer samt midcap-företag. Mindre
företag kan finansieras av NTM-centralerna.

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 NIYprojektet och snabb tillväxt efter krisen.

DEN EKONOMISKA SITUATIONEN FÖR FÖRETAG SOM ANSÖKER OM FINANSIERING
F: Krävs finansiering i enlighet med villkoren för eget kapital på 30 000 euro på samma sätt som vid Tempofinansiering?
S: Nej

F: Hur utreder Business Finland företagets ekonomiska situation? När kan finansiering inte beviljas?
S: Finansieringen riktas till företag som hade förutsättningar för lönsam affärsverksamhet före
coronasituationen. Finansiering kan inte beviljas till ett sådant företag som enligt EU:s definition är i
svårigheter. Enligt EU:s bestämmelser om statliga stöd är företaget i svårigheter om minst ett av följande fem
kriterier uppfylls:
1. Det är fråga om ett aktiebolag som förlorat över hälften av det tecknade aktiekapitalet på grund av
ackumulerade förluster.
2. Det är fråga om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag som förlorat över hälften av det egna
kapitalet enligt bokslutet på grund av ackumulerade förluster.
3. Företaget är föremål för ett konkurs- eller företagssaneringsförfarande på grund av insolvens.
4. Företaget har fått s.k. undsättningsstöd och har ännu inte betalat tillbaka det eller företaget har fått
omstruktureringsstöd och omfattas fortfarande av en omstruktureringsplan.
5. Utöver ovanstående kriterier anses stora företag vara i svårigheter om båda av följande villkor uppfylls
på basis av de två senaste fastställda årsboksluten:
a) företagets skuldsättningsgrad har varit större än 7,5 och
b) driftsbidragets förhållande till nettofinansieringskostnaderna har legat under 1,0.

Om företaget är under 3 år gammalt, anses det vara i svårigheter endast på basis av punkt 3.
Företag som ingår i en koncern utreds av Business Finland både för det enskilda kundföretagets del och på
koncernnivå. Ett enskilt företag kan inte finansieras om koncernens moderbolag eller koncernen uppfyller
kriterierna för ett företag i svårigheter.
Den ekonomiska situationen granskas utgående från det senaste fastställda bokslutet. Om bokslutet inte har
skickats till Patent- och registerstyrelsen, måste det skickas till Business Finland. Om företagets ekonomiska
situation har ändrats sedan det föregående fastställda bokslutet, kan företaget visa att situationen har
förbättrats genom att lämna ett revisionsutlåtande om situationen. Av utlåtandet ska framgå att det inte rör sig
om ett företag i svårigheter på basis av ovanstående kriterier.
F: Kan ett företag som ansöker om finansiering ha skatteskuld?

S: Skatteskulder beaktas som en del av granskningen av företagets ekonomiska situation. Finansieringsbeslut
kan fattas om företaget enligt bedömningen har förutsättningar för en lönsam näringsverksamhet och
skattebetalning. Företaget ska ansöka om betalningsarrangemang för skatteskulderna hos Skatteförvaltningen
och situationen för skatteskulderna granskas i samband med slutrapporteringen. Finansiering beviljas inte om
företaget har skatteskuld som mäts ut och/eller brister i skattedeklarationen.
F: Måste mottagaren av finansiering höra till förskottsuppbördsregistret?
S: Ja

FINANSIERINGENS BELOPP
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: Hur stor finansiering kan företaget få i förhållande till sin omsättning?
S: Affärsverksamhetens utvecklingsfinansiering kan endast användas till att utveckla affärsverksamheten samt
nya produkter och tjänster. Bidrag kan i regel vara högst 30 % av företagets omsättning.

TILL VAD KAN FINANSIERINGEN ANVÄNDAS?
F: Hur bedöms projektets nyhetsvärde?
S: Utvecklingen ska vara ny för företaget, men behöver inte nödvändigtvis vara ny i Finland eller inom
branschen.

F: Kan finansieringen användas för att stärka användningskapitalet?

S: Nej. Bankerna och Finnvera 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: 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: Ska nödvändiga tjänster inom projektet köpas av registrerade serviceproducenter (liksom för
innovationssedlarnas del)?
S: Serviceleverantören kan fritt väljas.

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.

F: Kan finansieringen användas för utbildning eller översättningar?
S: Utbildning och översättningar kan inte finansieras.

E-BUTIK
F: Kan jag använda finansieringen för att grunda en e-butik?
1. För planering, ja. Finansieringen kan användas för planering av e-butiken och den egna digitala
affärsverksamhetsmodellen.
Innan man öppnar en e-butik måste man planera den egna digitala affärsverksamhetsmodellen. Med offentlig
finansiering kan man köpa experttjänster för planeringsskedet och för jämförelse och val av en lämplig
plattform för e-butiken.
2. För grundande, nej. Finansieringen kan inte användas för att köpa en e-butikplattform.
Det är snabbt och lätt att grunda en e-butik, skaffa en e-butikplattform och lägga till produkter för försäljning
efter att man i planeringsskedet skaffat sig en förståelse för vad man bör göra. (punkt 1)
Det är inte möjligt att använda utvecklingsfinansieringen för inköp av en e-butikplattform. Lämpliga ebutikplattformar för små och medelstora företag med verksamhet i Finland är exempelvis Mycashflow, Vilkas
och Shopify.
3. Marknadsföring. För marknadsföringsplanen, ja. För förverkligande av marknadsföringen, nej.
Om ditt e-butikprojekt avstannar efter punkt 1 och 2 är det troligt att din butik misslyckas genast i början.
Ingen e-butik lyckas med sin försäljning utan marknadsföring.
Finansieringen kan användas för planering av marknadsföringen av e-butiken och man kan köpa nödvändiga
experttjänster för detta. Finansieringen kan inte användas för praktiskt förverkligande av marknadsföringen.
4. För utveckling, ja. Finansieringen kan användas för utveckling av e-butiken.
I utvecklingsskedet finslipar och testar du ditt koncept samt testmarknadsför och testar ditt eget kundlöfte.
Samtidigt får du värdefull information om dina konkurrenter och kunder. Analys av resultaten för
vidareutveckling är en väsentlig del av detta skede. Sin egen konkurrensfördel kan man utveckla exempelvis
med datadriven testmarknadsföring samt iterativ testning eller traditionell servicedesign och
konkurrensundersökning. Finansieringen kan användas för detta skede.
På webbplatsen för Business Finlands Experience Commerce-program finns ett exempel på innehåll och budget
för ett e-butiksprojekt. Du kan använda detta material då du skapar din egen ansökan. Gå även med i
Verkkokauppiaat-gruppen på Facebook. Vid behov hjälper Experience Commerce-programteamet dig hitta
lämpliga konsulter till stöd för utvecklingsarbetet. Ta kontakt: aija.kalander@businessfinland.fi.

VAD BETYDER DE MINIMIS?
F: Finansieringen är de minimis-stöd. Vad är de minimis-stöd, vad utgår det från?

S: De minimis-stöd innebär offentligt företagsstöd som av Europeiska unionen bedömts vara så litet att det inte
förvränger konkurrensen eller påverkar handeln mellan EU-medlemsstater. Namnet de minimis-stöd, dvs. stöd
av mindre betydelse, kommer från detta. Närmare anvisningar finns på Business Finlands webbplats.

F: Vilka instanser beviljar de minimis-stöd?
S: Stödet beviljas av kommunen, samkommunen eller staten, men det kan även beviljas i sin helhet av EU. Även
exempelvis ministerierna, landskapsförbunden, NTM-centralerna samt Finnvera och Business Finland beviljar
de minimis-stöd.

F: Vad är maxbeloppet för de minimis-finansiering, för vilken tidsperioden beräknas beloppet?
S: Ett stöd på max. 200 000 euro som beviljas ett företag under tre på varandra följande skatteår. Företag inom
vägtransportsektorn kan beviljas högst 100 000 euro i de minimis-stöd. Företaget ska själv se till att
maxgränsen inte överskrids.

F: Hur behandlas koncerner eller företag med flera verksamhetsställen vid de minimis-finansiering?
S: De olika företagen inom koncernen kan få de minimis-stöd, men taket för det totala stödet till koncernen
som helhet är även det 200 000 euro. Även de minimis-stödet till företagets olika verksamhetsställen räknas
samman.

ATT ANSÖKA OCH RAPPORTERING OM FINANSIERING
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 ansökan kompletteras?
Ansökan kan kompletteras efter att den registrerats i Business Finlands system. Tyvärr har den aktuella
ansökningstoppen lett till fördröjningar vid vårt registratorskontor. Vi kontaktar er om vi behöver mer
information för behandlingen av ansökan.

F: Jag vill ångra min ansökan, hur gör jag detta?

S: Du kan ångra ansökan innan ett beslut för ansökan har fattats genom att skicka ett e-postmeddelande till
Business Finlands registratorskontor: kirjaamo@businessfinland.fi.
Skriv följande text som rubrik: ”Hakemuksen peruutus xxxx/31/2020 Yrityksen nimi” (= diarienummer och
företagets namn).
Kort i meddelandefältet:
Vi ångrar vår ansökan
Hälsningar N.N.

F: Gör företagen en kostnadsredovisning och hur ser slutrapporten och arbetstidsuppföljningen ut osv.?
S: I enlighet med de minimis-villkoren, se finansieringsvillkor

