
  

 

 

Ansökan om nationell medfinansiering för Interreg-
program av Nylands förbund 
 

Ansökningsomgången för Interreg-programmens nationella medfinansiering av Nylands förbund 

inleds 16.6.2022 och gäller en fortlöpande ansökan för programperioden 2021–2027.  

Med nationell medfinansiering avses statens finansieringsandel som tagits in i statsbudgeten för att 

bevilja stöd till projekt inom Interreg-program och Interreg-program vid de yttre gränserna.  Beviljandet 

och utbetalandet av den nationella medfinansieringen av Interreg-program har koncentrerats till 

Nylands förbund och Lapplands förbund.  

Nylands förbund beviljar nationell medfinansiering till finländska understödstagare för projekt i 

anslutning till programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact under 

programperioden 2021–2027. 

Lapplands förbund beviljar nationell medfinansiering till finländska understödstagare för projekt i 

anslutning till programmen Interreg Aurora, Interreg Northern Periphery and Arctic samt Interreg 

Europe.  

Den nationella medfinansieringen för Interreg-program som inte nämnts tidigare beviljas av 

Nylands förbund. 

Den här omgången gäller all nationell medfinansiering för Interreg-program som beviljas och 

administreras av Nylands förbund.  

 
Villkor och förutsättningar för beviljande av nationell medfinansiering  

Finländska understödstagare som deltar i projekt i anslutning till Interreg-program kan ansöka om 

nationell medfinansiering. Ifall projektet omfattar flera finländska understödstagare och avsikten är att 

använda medfinansiering så att det gagnar flera av dem, ska en understödstagare ansöka om 

finansiering på allas vägnar. 

Man kan ansöka om nationell medfinansiering enbart för de projekt som har godkänts av 

övervakningskommittén och förvaltningsmyndigheten för Interreg-programmet. Man ska ansöka om 

nationell medfinansiering inom fyra månader från det att förvaltningsmyndigheten har fattat beslut om 

beviljande av Europeiska unionens finansieringsandel till projektet.  

 

Högst en andel på 70 % kan beviljas finländska understödstagare som nationell medfinansiering av 

den övriga finansieringen utöver Europeiska unionens finansieringsandel. Maximibeloppet som kan 

beviljas som nationell medfinansiering per projekt är 200 000 euro och minimibeloppet är 4900 euro. 

Nylands förbund kan bevilja ett understöd som underskrider det ansökta beloppet. 

Ifall EU-stöd beviljas projekt eller understödstagare på grund av gruppundantagsförordningen 

(Komissionens förordning 651/2014) eller som de minimis-stöd (Komissionens förordning 1407/2013), 



                                                
  

 

 

   

  

beviljas nationell medfinansiering med stöd av gruppundantagsförordningen. Nationell 

medfinansiering beviljas enbart i sådana fall där de statliga stödens maximiintensitet inte överskrids. 

Det statliga stödet kan utgöra högst 80 % i proportion till stödberättigande kostnader. 

Villkoret för beviljandet av nationell medfinansiering är att myndigheterna har den bevillningsfullmakt 

som behövs för verksamheten inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten. 

 
Ansökan om finansiering 

Finansieringsansökan för nationell medfinansiering fylls i och inlämnas för myndighetsbehandling i 

Nylands förbunds elektroniska ärendehanteringstjänst.  

Ansökningsblanketterna och ansökningsanvisningarna finns på Nylands förbunds webbplats på 

adressen  

https://uudenmaanliitto.fi/nationell-medfinansiering-av-interregprogram 

www.uudenmaanliitto.fi/interreg 

Läs anvisningarna om ärendehanteringstjänsten innan du börjar fylla i din finansieringsansökan. 

Som bilaga till ansökan ska ingå en godkänd projektplan, en kopia av undertecknat stödavtal 

(Subsidy Contract) eller av förvaltningsmyndighets finansieringsbeslut, en utredning över 

undertecknares namnteckningsrätt och vid behov ett avtal om Interreg-programs nationella 

medfinansiering mellan olika understödstagare. 

 

Ytterligare upplysningar 

interreg@uudenmaanliitto.fi 

Specialsakkunnig Antti Taronen 

+358 40 507 9998 eller antti.taronen@uudenmaanliitto.fi 

Specialsakkunnig Pirjo Jokinen 

+358 40 662 4918 eller pirjo.jokinen@uudenmaanliitto.fi  
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