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Riktlinjer för Team Finland Trade Fair-mässtöd 2017 till Tekes  
 
Periodisering av bevillningsfullmakt, grunder för beviljande samt kundvård 
 
År 2017 finns 3 mn euro tillgängliga för mässbidrag. För att säkerställa en jämlik behandling av kunderna 
och för att de bästa projekten ska väljas ut med tanke på exporttillväxten för SM-företag, handlägger 
Tekes projekten periodiserat och bedömer ansökningar om bidrag 4 gånger om året. Av det tillgängliga 
anslaget på 3 mn euro kommer cirka 1 mn att öronmärkas för mässprojekt som genomförs i januari–
mars, cirka 1 mn euro för projekten i april–juni, cirka 0,4 mn euro för projekten i juli–september och cirka 
0,6 mn euro för projekten i oktober–december. Detta förslag till indelning baserar sig på den tidsmässiga 
fördelningen av projekt under tidigare år. 
 
Med mässbidraget kan Tekes finansiera grupper med företag, som i regel består av minst fyra finländska 
SM-företag som alla har förutsättningar för lönsam exportverksamhet. Enligt huvudregeln kan ett företag 
få högst fyra positiva beslut om mässbidrag. Detta maximala antal införs från och med 1.1.2016 och det 
tillämpas inte retroaktivt på beslut som fattats före 2016. I projektbedömningen beaktar Tekes särskilt 
den inverkan mässfinansieringen har på tillväxten i företagets internationella affärsverksamhet. Vid mäss-
bidrag beviljas största delen av finansieringen till projekt, som motsvarar prioriteringarna i regeringens 
årliga strategiska handlingsplan. År 2017 är dessa: 
 

 Arktisk affärsverksamhet 

 Bioekonomi och Cleantech 

 Digitalisering 

 Hälsa och välbefinnande 

 Turism 

 Särskilda teman, som skapande sektorer, utbildningsexport, samt 

 övriga innovativa nya projekt inom högteknologiska branscher. 
 
Inriktning av projektet på någon av prioriteringarna ovan garanterar dock inte ensam ett positivt finansie-
ringsbeslut. 
 
Tekes beviljar i regel bidrag endast för B-to-B-evenemang. Tekes finansierar i första hand deltagande i 
globalt viktiga mässor inom respektive bransch, även med beaktande av evenemang på de viktigaste 
tillväxtmarknaderna för finländska företag. Vid bedömningen av projektet beaktas även innovativiteten 
och nyhetsvärdet av de produkter och tjänster som de deltagande företagen presenterar på mässan. 
Fokusområdet är projekt, där företagens produkter har krävt speciella satsningar på produktutveckling 
och där en betydande potential att öka exporten av produkterna/tjänsterna kan ses. Merparten av bidra-
get strävar man efter allokera till grupper av företag, där den största tillväxtpotentialen kan ses. Bland de 
projekt som faller utanför fokusområdena finansierar Tekes enskilda toppevenemang i branschen. 
 
I samband med handläggningen av ansökningar om mässbidrag bedömer Tekes även hur andra finan-
sieringsinstrument lämpar sig för de utvecklingsbehov som finns i företagets affärsverksamhet. I bered-
ningen av projekten och i beslutsfattandet används de tillvägagångssätt som nyttjas även i samband med 
Tekes övriga finansiering. De sökande företagen får ett skriftligen och muntligen motiverat beslut samt 
både positiva och negativa finansieringsbeslut. 
 
 
Finansieringsmöjligheter för projekt som inte får mässbidrag 
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Statsbidrag beviljas till ett företag som deltar i ett samprojekt högst till ett belopp som utgör 50 procent av 
de godtagbara mässkostnaderna. Det högsta beloppet som beviljas per företag är 30 000 euro per mäs-
sevenemang. 
 
Statsbidrag till företagens kostnader för att delta i en mässa kan även beviljas som en del av arbets- och 
näringsministeriets finansiering av Tillväxtprogrammet Team Finland.  Tillväxtprogrammens koordine-
rade mässprojekt stöds i huvudsak i kombination med självfinansieringen av ett tillväxtprogram. Det är 
även möjligt att ansöka om NTM-centralens utvecklingsstöd för deltagande på mässor. Här ska beaktas 
att riktlinjerna för finansiering med utvecklingsbidrag i viss mån varierar mellan NTM-centralerna. 
 
Fortsatt beredning 
 
Riktlinjerna för beviljningsfullmakten bedöms under innevarande år inom Tekes och ministeriet och nöd-
vändiga ändringar av riktlinjerna görs under innevarande år. 
 


