
Projektets 
genomförande 
och 
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NYSTARTADE INNOVATIVA FÖRETAG 
(NIY)



FINANSIERINGENS 
BELOPP



FINANSIERINGSPERIODER TOTALT 1,25 MILJ.€

▪ 1. period bidrag 250 000 €

▪ Snabb tillväxt och bevis på konkurrenskraft på den internationell marknaden

▪ Satsning på internationell försäljning och marknadsföring 

▪ Förstärkning av organisationen utifrån tillväxten 

▪ 2. period bidrag 250 000 €

▪ Fart på affärsverksamhetens tillväxt och internationalisering 

▪ Extern finansiering som stöd för tillväxten

▪ Utveckla tillväxtstrategin, processerna och organisationen så att de stödjer snabb skalbarhet hos 
affärsverksamheten

▪ 3. period lån 750 000 €

▪ Bevisa konkurrensfördelens hållbarhet

▪ Ökad tillväxt med stöd av stark privat och offentlig finansiering



BELOPPET

Bidragsperioder:
▪ Finansieringen av de två första NIY-perioderna utgör bidrag à 250 000 euro (75 % av kostnaderna).

▪ Finansieringsverket betalar bidraget utgående från rapporterade godkända kostnader.
▪ Av bidraget utbetalas 10 % vid slutet av perioderna och efter slutrapporten.

Låneperiod:
▪ Den tredje NIY-perioden utgör lånefinansiering, högst 750 000 euro (75 % av kostnaderna).

▪ Lånet kan vid behov delas upp i två delar. 
▪ Finansieringsverkets lånefinansiering innehåller räntestöd. Räntan är för närvarande 1 %. 
▪ Inga säkerheter krävs för lånet.
▪ Vid behov kan 30 % av lånet betalas i förskott vid början av låneperioden.

▪ Gäller endast lånets första del
▪ Finansieringsverket betalar minst 20 % av lånet först vid slutet av perioden.
▪ Lånetiden är 10 år och antalet amorteringsfria år är högst 5.

▪ Lagstadgad maximitid, går inte att förlänga
▪ Räknas alltid från tidpunkten då den första delen av lånet lyfts (se sidorna nedan)
▪ Kan inte typiskt* efterskänkas

*Mer om finansieringsvillkoren på hemsidan (länk) Finansieringsvillkor

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/anvisningar-villkor-och-blanketter/finansieringsvillkor


NIY-FINANSIERING OCH FoU- FINANSIERING 
SAMTIDIGT

▪ Business Finland kan vid behov till ett företag som erhåller NIY-finansiering bevilja finansiering för ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt, om FoU-finansieringen stöder förverkligandet av NIY-projektets mål.

▪ Diskutera eventuella behov av FoU-finansiering innan ansökan lämnas in

▪ FoU-finansieringen beviljas som 50 % lån

▪ Annat än FoU-finansiering (t.ex. de-minimis-finansiering till exempel Tempo, market Explorer, Group 
Explorer) kan inte beviljas under NIY-projektet.



GODTAGBARA KOSTNADER



UPPFÖLJNING AV KOSTNADER 

Projektbokföring
▪ Kostnaderna för projektet ska kunna specificeras från företagets bokföring, till exempel med hjälp av 

kostnadsstället eller projektnumret. 

▪ Projekthandlingarna och övrigt material som behövs för revisionen av projektet ska förvaras i minst tio år 
från den sista betalningsposten för projektet.

Arbetstidsuppföljning
▪ Som praxis rekommenderar Business Finland arbetstidsuppföljning per timme.

▪ Om företaget samtidigt driver ett annat projekt finansierat av Business Finland krävs arbetstidsuppföljning 
för de som arbetar med båda projekten.



GODTAGBARA KOSTNADER

▪ Projektkostnaderna grundar sig på en plan som presenterats för Business Finland. 

▪ NIY-finansiering kan användas i stor utsträckning för utveckling av internationell affärsverksamhet, även 
för försäljning och marknadsföring.

▪ Finansiering kan beviljas enbart för verksamhet som genomförs innan det har förflutit åtta år från att 
företaget infördes i handelsregistret.

▪ I samband med betalningen får företaget inte ha:

▪ efterskott relaterade till skatteliknande betalningar (eller en betalningsplan har gjorts hos  Skatteförvaltningen), 
lagstadgade deklarationer till Skatteförvaltningen (moms, löner, sjukförsäkring) och inga andra eventuella 
efterskott, t.ex. till tullen

▪ oförvaltade amorteringar till Statskontoret och oförvaltade amorteringar eller ränteskulder på den tidigare Business 
Finland låneportföljen.

▪ Skattebetalartjänster för tillväxtföretag kasvuyritykset@vero.fi

mailto:kasvuyritykset@vero.fi


KOSTNADER SOM INTE GODTAS

▪ Köp från intresseföretag (med undantag av koncernföretag eller annat företag som nämns under 
specialvillkor)

▪ Frivilliga försäkringar, finansiella kostnader, donationer och stipendier

▪ Finansieringsbidrag till ett projekt som genomförs av en forskningsorganisation

▪ Finansierings-, förvaltnings-, försäkrings- och underhållsutgifter och övriga motsvarande utgifter för 
köpt/försäljning på avbetalning eller för leasingkostnader

▪ Kostnader som inte är i enlighet med projektplanen eller på annat sätt nödvändiga och skäliga

▪ Exportrelaterade aktiviteter

▪ Löpande kostnader som hänför sig direkt till exportmängderna, etablering av ett distributionsnät och dess 
verksamhet eller till övrig exportverksamhet (se följande sida)



VERKSAMHET SOM HANFÖR SIG TILL 
EXPORT

Förbjudet: 
▪ Direkt stöd som hänför sig till      

exportmängderna

▪ Stöd för lagerbyggnader, logistik- center och 
distributionsställen      

▪ Stöd för finansiering av övriga direkta 
investeringar och verksamhet som anknyter till 
distribution

Tillåtet:
▪ Etablering av ett dotterbolag, anställning av 

försäljningspersonal

▪ Avtalsförhandlingar gällande distribution och val 
av distributionspartner



LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING OCH 
KONKURRENSUTSÄTTNING

▪ Upphandlingen ska konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagen, om upphandlingens totala värde 
exklusive moms. uppgår till 60 000 euro eller mer

▪ i annat fall utbetalas bidrag till 50 procent av den ifrågavarande anskaffningen

▪ Finansieringsmottagaren har ansvaret för konkurrensutsättning.

▪ Till redovisningen ska bifogas en kopia av HILMA-anmälan.

▪ Samma upphandling får inte delas upp på olika leverantörer eller sammankopplas.

▪ Byte av NIY-perioden avbryter inte uppföljningen av upphandlingen.

▪ På Business Finlands webbplats finns en anvisning om upphandling som görs i Business Finlands projekt.

▪ Rådgivning om offentlig konkurrensutsättning: hankinnat@kuntaliitto.fi

mailto:hankinnat@kuntaliitto.fi


RAPPORTERING OCH 
KOSTNADSREDOVISNING



RAPPORTER OCH 
TIDSPLAN FÖR RAPPORTERING

• Rapportering ca var 6:e månad

▪ Mellanrapport (VR)  – vid behov

▪ Periodisk rapport (JR) – vid periodens slut

▪ Slutrapport (LR) – när projektet avslutas

• Rapporten består av två delar: 

1. Innehållsrapport som beskriver projektets 
framskridande

2. Redovisning av kostnader som hänförts till 
projektet

• Innehållsrapporten och kostnadsredovisningen ska 
göras i Business Finlands nätservicen.

• Business Finland behandlar rapporter alltid 
samtidigt.



INNEHÅLLSRAPPORT

▪ Gör en innehållsrapport i nätservicen genom att svara på frågorna i rapportpunkten. 

▪ Fäst särskild uppmärksamhet vid:

▪ Allmän situation, ändringar, framtida planer.

▪ Genomförandet av målen för perioden per mål. Eventuella avvikelser, utmaningar för att nå målen och deras 
förklaringsfaktorer (med varje rapport).

▪ Eventuella ändringsbehov:

▪ i projektets innehåll

▪ i budgeten

▪ i tidsplanen (förlängning kan beviljas för högst fyra månader)



KOSTNADSREDOVISNING

▪ Gör en kostnadsredovisning i nätservicen. 

▪ Noter till kostnadsredovisningen

▪ bokföringens huvudbok med kostnaderna redovisade på dokumentnivå 

▪ tydliga transaktionsbeskrivningar, leverantör och innehåll 

▪ Lönespesifikation lönespecifikation Y4 (ska uppfyllas även när arbetstidsuppföljning inte krävs)

▪ Revisors rapport behövs i samband med den sista redovisningen för varje period (periodrapporter och slutrapport)

▪ I NIY-finansiering omfattas projektet av de finansieringsvillkor som gällde när finansieringsbeslutet för den 
första perioden av projektet fattades och som skickas till bidragsmottagaren tillsammans med beslutet för 
den första perioden.

https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/forms/palkkaerittely_y4.xlsx
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/anvisningar-villkor-och-blanketter/for-revisorer


KOSTNADER SOM REDOVISAS FÖR 
PROJEKTET 1/2

1) Lönekostnader

▪ I lönekostnaderna, utifrån vilka andelen som riktas till projektet beräknas, kan inkluderas alla 
penninglöner som omfattas av förskottsinnehållning 

▪ Resultatpremier, bonus etc. kan inkluderas i kostnaderna för arvoden som redovisas på 
prestationsbasis 

2) Lönebikostnader

▪ Lönebikostnader godkänns i enlighet med en koefficient motsvarande 30% av lönerna för dem som 
hör till det finländska socialskyddet

▪ Om rekryteringskostnaden är en planerad rekrytering (baserad på en godkänd och beskriven 
projektplan) kan den accepteras som en direkt kostnad (annars är de lönebikostnader).



KOSTNADER SOM REDOVISAS FÖR 
PROJEKTET 2/2

Alla övriga kostnader för projektet redovisas som inköp:

3) Inköp från det gemensamma europeiska marknadsområdet eller

4) Inköp utanför det gemensamma europeiska marknadsområdet

▪ underleveranser
▪ resekostnader (i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar)
▪ anskaffning av utrustning och avskrivningar, principen förorenaren betalar
▪ material och förnödenheter
▪ omkostnader som är nödvändiga för projektet
▪ köp av koncernbolag endast om de ingår i beslutet 

▪ OBS! Koncernbolag ska fakturera företaget samt lämna in en egen separat redovisning 



SKILLNADER I REDOVISNINGEN

Finansiering för Nystartade innovativa företag:

▪ Arbetstidsuppföljning per timme endast om 
samtidigt ett annat projekt med finansiering av 
Business Finland

▪ Totallön, varav andelen för projektet räknas 
= all skattepliktig totallön 

▪ Ingen omkostnadskoefficient, kan redovisas som 
direkta utgifter

▪ verifikatspecifikation av kostnader

▪ Eventuell konkurrensutsättning

▪ Bredare godtagbarhetsbas för kostnader än för FoU

Finansiering av forskning och utveckling:

▪ Arbetstidsuppföljning per timme

▪ Totallön, varav andelen för projektet räknas 
= skattepliktig penninglön utan semesterpenning

▪ Omkostnader endast med en koefficient

▪ Ingen verifikatspecifikation av kostnader

▪ Ingen konkurrensutsättning (om bidraget är under 
50 %)

▪ Godtagbara kostnader grundar sig på 
kostnadskalkylen



PROJEKTÄNDRINGAR

▪ I samband med olika förändringsbehov kontakta din kontaktperson i Business Finland i god tid.

▪ Gör en ändringsökan i nätservicen.

▪ Projektändringar: 

Ändringar i projektet

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/anvisningar-villkor-och-blanketter/andringar-i-projekt


PROJEKTÄNDRINGGAR: 
ÖVERFÖRING AV PROJEKT, IPR OCH 
OMSTRUKTURENING AV AFFÄRSVERKSAMHETEN
▪ Finansieringsbeslutet kan inte överföras på en tredje part. 

▪ Företaget ska anmäla bl.a. följande ändringar till Business Finland på förhand
▪ förvärv/försäljning av affärsverksamhet, överföring av affärsverksamhet
▪ försäljning av immaterialrätterna i projektet 
▪ andra betydande ändringar i affärsverksamheten eller ett företagsarrangemang 
▪ i samband med förvärv/försäljning av affärsverksamhet eller överföring av affärsverksamhet återbetalas vanligtvis 

Business Finlands lånebestånd

▪ Ändringar ska anmälas
▪ under projektets gång

▪ i fem år efter utbetalning av det sista finansieringsbeloppet

▪ innan lånet har betalats tillbaka

▪ Business Finland måste ge samtycke till åtgärder som
▪ genomförs utanför den europeiska inre marknaden, 

▪ äventyrar förverkligandet av projektets eftersträvade inflytande eller

▪ försämrar förutsättningarna för återbetalning av lånet



BEDÖMNINGSPANEL OCH NY 
FINANSIERINGSPERIOD

*bedömningspanelen gäller endast 
finasieringsbeslut som fattats före 

1.11.2022



BEDÖMNINGSPANEL 1/2

▪ Företaget bedöms av investeringspanelen under den första perioden av NIY-finansiering.
▪ Panelens koordinator PwC kallar företagen till en coachning som omfattar en dag före 

panelbedömningen.
▪ Panelen har en rådgivande roll. Business Finland utnyttjar investerarnas bedömningar i beslutet 

för nästa period.
▪ Senast när kundansvarig informerar företaget om tidpunkten för panelen ska företaget läsa 

listan över NIY paneldeltagare i transaktionstjänsten. Företaget bör informera kundansvarig i 
god tid om det finns några paneldeltagare kvar på listan.



BEDÖMNINGSPANEL 2/2



FÖRFLYTTNING FRÅN EN PERIOD TILL EN 
ANNAN
▪ NIY-perioderna ska vara ett kontinuum utan betydande avbrott och periodrapporten ska lämnas inom en 

månad från rapporten.

▪ Sök efter en ny period med periodrapporten.

▪ En ny ansökan behövs inte, istället inlämnas som bilaga till periodrapporten
▪ planen för nästa period
▪ en färsk bokföringskörning (resultat- och balansräkning)
▪ kassaflödesprognos för åtminstone nästa 12 månader, mall finns på BF:s webbplats
▪ delägarförteckningen (om den har ändrats under perioden)
▪ eventuella andra tilläggsuppgifter

▪ Finansiering av följande period är möjlig, när
▪ målen för föregående period har till största delen uppfyllts
▪ företaget har fortfarande en trovärdig plan för snabb tillväxt
▪ företagets ekonomiska läge tillåter genomförandet av tillväxtplanen

▪ Business Finland utnyttjar investerarnas bedömningar i beslutet för nästa period (gäller endast beslut före 
1.11.2022).

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/startup/unga-innovativa-foretag/


WEBPLATSER

Finansiering för Nystartade innovativa företag

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/unga-innovativa-
foretag

Nätservice

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/natservice

Rapportering

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/anvisningar-villkor-
och-blanketter/rapportering

https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/unga-innovativa-foretag
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/
https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/anvisningar-villkor-och-blanketter/rapportering


LYFT OCH 
ÅTERBETALNING AV LÅN



LYFT OCH ÅTERBETALNING AV LÅN
(exempel 1/3)
▪ Hela lånet beviljas på en gång: NIY 3: 750.000 €, varaktighet 12 mån.

▪ Lånetiden är 10 år, av vilka 5 är amorteringsfria med start då den första delen av lånet lyfts
▪ Amortering en gång per år
▪ Obs: betalning av räntor har inte beaktats på bilden



LYFT OCH ÅTERBETALNING AV LÅN
(exempel 2/3)
▪ Lånet beviljas som uppdelat, men den andra delen beviljas inte:

▪ NIY 3a: 375.000 €, varaktighet 12 mån. (+ NIY 3b: 0 €)
▪ Lånetiden är 10 år, av vilka 5 är amorteringsfria med start då den första delen av lånet lyfts
▪ Amortering en gång per år
▪ Obs: betalning av räntor har inte beaktats på bilden



LYFT OCH ÅTERBETALNING AV LÅN
(exempel 3/3)
▪ Lånet beviljas som uppdelat: NIY 3a: 375.000 €, varaktighet 12 mån. + NIY 3b: 375.000 €, varaktighet 12 mån.

▪ Lånetid 10 år, av vilka 5 är amorteringsfria
▪ Med start då lånets första del lyfts
▪ Amortering en gång per år
▪ Obs: betalning av räntor har inte beaktats på bilden 


