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1531/2015
Statsrådets förordning
om understöd för Finpro Oy:s och Finpro ry:s verksamhet åren 2016—2020
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen
(688/2001):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning
av det allmänna understöd för åren 2016—2020 som med stöd av moment 32.20.41 i statsbudgeten beviljas aktiebolaget Finpro Oy och registrerade föreningen Finpro ry.
2§
Statsbidragsmyndighet
I denna förordning avsedd statsbidragsmyndighet är arbets- och näringsministeriet.
3§
Användningsändamål
Understöd kan beviljas för sådana verksamhetskostnader för Finpro Oy och Finpro ry
(nedan Finpro) som gäller funktioner som Finpro producerar i Finland eller utomlands och
som främjar företags internationalisering, turismen från utlandet till Finland och utländska
investeringar och kapitalplaceringar i Finland samt kostnader som föranleds av upprätthållande av ett nätverk av exportcentraler som är underställda Finpro.
4§
Godtagbara kostnader
Understöd kan användas för
1) löner som betalas till Finpros personal inklusive lagstadgade och obligatoriska lönebikostnader,
2) kostnader för Finpros verksamhetslokaler samt andra kostnader som är nödvändiga
med tanke på verksamheten,
3) kostnader för Finpros marknadsföring, rådgivning samt forsknings-, informationsoch publikationsverksamhet,
4) andra med tanke på Finpros verksamhet behövliga och nödvändiga kostnader.
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5§
Beviljande av och syftet med understöd
Finpro kan beviljas understöd för tillhandahållande av sådana rådgivnings-, informations-, forsknings- och sakkunnigtjänster samt andra tjänster som främjar i synnerhet små
och medelstora företags förutsättningar för internationalisering eller genom vilka små och
medelstora företags verksamhetsbetingelser förbättras i Finland utomlands.
Finpro kan beviljas understöd också för sådan verksamhet som främjar turismen från
utlandet till Finland. Då riktas understödet särskilt till sådan produktmarknadsföring, sådan koordinering av produktutvecklingen och sådant inhämtande av marknadsinformation
som främjar och stöder bilden av Finland som turistland och som genomförs tillsammans
med företag.
Finpro kan också beviljas understöd för sådana för företag producerade gratistjänster
som syftar till att främja utländska investeringar i Finland samt sådana gratistjänster med
hjälp av vilka utländska kapitalplacerare lockas att investera i finländska företag.
Dessutom kan Finpro beviljas understöd för kostnader som föranleds av upprätthållande av ett nätverk av exportcentraler som är underställda Finpro, om de förutsättningar som
närmare anges i styrningsbrev, resultatavtalet, föreskrifter om understöd och i beslutet om
understöd uppfylls.
6§
Beloppet av understöd
Understödet är på grund av de samhälleliga verkningarna av Finpros verksamhet och
tjänsternas offentliga karaktär 100 procent av de godtagbara kostnaderna enligt vad som
bestäms i beslutet om beviljande av understöd eller i de särskilda permanenta villkoren för
användningen av understöd.
7§
Ansökan om understöd
Ansökan om understöd ska göras före ingången av det verksamhetsår som täcks av understödet. Ansökan ska innehålla
1) sökandens kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer,
2) en verksamhetsplan och fastställd budget för det år för vilket understöd söks,
3) en redogörelse för uppföljningen och utvärderingen av uppnåendet av målen under
verksamhetsåret,
4) bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för den senaste räkenskapsperioden.
Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. får understöd sökas som extra understöd
under år för den verksamhet som understöd redan beviljats för eller för en viss angiven del
av Finpros verksamhet.
8§
Utbetalning av understöd
Understöd kan betalas till Finpro till fullt belopp i förskott under verksamhetsåret enligt
en särskild betalningstidtabell, om detta är nödvändigt för att den understödda verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt.
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9§
Redovisning för användningen av understöd
En redovisning för användningen av understödet ska lämnas till statsbidragsmyndigheten senast före utgången av juni månad året efter verksamhetsåret. I beslutet om understöd
eller i de särskilda permanenta villkoren för användningen av understöd kan bestämmas
en kortare frist än detta.
10 §
Inkomster och överskott
Inkomsterna av Finpros verksamhet och avkastningen av placeringarna ska beaktas vid
beviljande av understöd. Av eventuellt överskott ska en andel som motsvarar det beviljade
understödet betalas tillbaka till statsbidragsmyndigheten. Av det belopp som ska betalas
tillbaka kan dock på ansökan högst hälften ställas till stödtagarens disposition för att användas till utvecklande av verksamheten eller något annat särskilt ändamål.
11 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2020.
På understöd som för ändamål som avses i denna förordning beviljats före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 17 december 2015
Näringsminister Olli Rehn

Konsultativ tjänsteman Mikko Härkönen
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