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OHJE HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

MESSUAVUSTUS
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HAKEMUKSEN PERUSTIEDOT

Hakemuksen perustiedot sivulla pääkäyttäjä voi lisätä käyttöoikeuksia muille käyttäjille, jotka täyttävät tai tarkastelevat 
hakemuksen tietoja (vastuuhenkilö, yhteyshenkilö, kirjanpitäjä jne.).
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HAKEMUKSEN PERUSTIEDOT

Lisätyille henkilöille annetaan tarvittavat roolit pudotusvalikon kautta. 
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YRITYKSEN NYKYTILA

Rahoituksen hakijan on ilmoitettava sen kanssa samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt de minimis –tuet 
kuluvan verovuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana. Verovuoden muodostavat se tai ne tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana. Huomaa, 
että hakemasi Business Finlandin tuki ei yhdessä muiden de minimis -tukien kanssa saa ylittää 200 000 euroa edellä mainittuna aikana.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/tietoa-de-minimis--tuesta/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/tietoa-de-minimis--tuesta/
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PROJEKTIN TOTEUTUS
Samaan messuhankkeeseen osallistuvien yritysten hakemuksissa projektin nimi 
tulee olla sama esim. messujen nimi

Suunniteltu aikataulu: Alkamispäivä = avustushakemuksen jättöpäivä, 
Päättymispäivä = viimeinen messupäivä tai muu päivä, jonka jälkeen 
hankkeesta ei synny enää kustannuksia.

Projektin pääasiallinen suorituskunta: yrityksen kotipaikka

Projektitunnus: ei tarpeellinen messuhankkeissa
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BUDJETTI JA RAHOITUS SEKÄ 
RAHOITUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO
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BUDJETTI JA RAHOITUS SEKÄ 
RAHOITUSSUUNNITELMAN YHTEENVETO
Budjetti:

• Rahapalkka ja henkilösivukustannukset Jätetään tyhjäksi.

• Ostettavat palvelut: Ilmoitetaan osallistuvan yrityksen messuosaston kulut yhteensä. Sisältäen: pakolliset rekisteröintikustannukset, pinta-
alakulut, tekniset tilaukset, suunnittelukulut, somistekulut, vuokrattavat rakenteet sekä osaston rakentamiskulut. Voi sisältää myös hankkeeseen 
liittyvät tilintarkastajan kustannukset.

• Mikäli yritys osallistuu yhteisosastolle: Ostettavissa palveluissa kerrotaan yrityksen osuus messuosaston kustannuksista.

• Luovien alojen (esim. musiikkiteollisuus, audiovisuaalinen ala) osalta voidaan poikkeuksellisesti tukea myös hankkeita, joissa ei synny 
merkittäviä kustannuksia messuosastosta, vaan lähinnä tapahtuman vierailuun liittyviä kustannuksia. Poikkeus koskee lähinnä messutapahtumia, 
joissa messutapahtuman konseptin vuoksi ei ole mahdollista osallistua yhteisosastolla/omalla osastolla tapahtumaan. Tällöin avustustaso on max
50 % hyväksyttävistä osallistumis- ja matkakustannuksista. Kulut merkitään ostettaviin palveluihin.

• Kustannukset ilmoitetaan ALV 0 % mukaan

• Muut kustannukset: Laske tähän 20 % ilmoittamistasi ostettavista palveluista.

Rahoituskeskukselta haettava rahoitus: merkitse euroissa 50 % kustannusarvoin loppusummasta.

Muu rahoitus: Mikäli yrityksen itsensä lisäksi ei ole muita rahoittajia, merkitse tulorahoitus ja euromäärä
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YHTEENVETO JA LÄHETYS


