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I Finland beviljas nationell medfinansiering av 

Nylands förbund och Lapplands förbund 

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

bevilja stöd till projekt inom Interregprogram och Interregprogram vid de yttre gränserna. Med nationell 

medfinansiering kan man täcka en del av den övriga finansieringen utöver Europeiska unionens 

finansieringsandel till Interregprojektens finländska stödmottagare.  

Beviljandet och betalningen av den nationella medfinansieringen av Interregprogram har koncentrerats 

till Nylands och Lapplands förbund enligt respektive program: 

Central Baltic  Nylands förbund 

Baltic Sea Region  Nylands förbund 

URBACT   Nylands förbund  

Aurora       Lapplands förbund 

Europe       Lapplands förbund 

Northern Periphery and Arctic    Lapplands förbund 

Nationell medfinansiering av andra än de ovannämnda Interregprogrammen beviljas av Nylands 

förbund. 

Nationell medfinansiering förutsätter ett 

positivt finansieringsbeslut av den förvaltande 

myndigheten för Interregprogram 

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

programmets övervakningskommitté och förvaltande myndighet. Man ska ansöka om nationell 

medfinansiering inom fyra månader från det att den förvaltande myndigheten har fattat beslut om att 

projektet beviljas Europeiska unionens finansieringsandel. 

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

som behövs för verksamheten inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten. 
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Vem kan ansöka om nationell 

medfinansiering? 

Nationell medfinansiering kan sökas av de finländska stödmottagare som deltar i projekt inom 

Interregprogram. Om det i ett projekt finns flera finländska stödmottagare som vill ansöka om nationell 

medfinansiering för att täcka sina kostnader, ska en av stödmottagarna ansöka om finansiering på allas 

vägnar. De sökande ska välja bland sig en samordnande stödmottagare som bereder en gemensam 

stödansökan och lämnar den till Nylands förbund. I fortsättningen ansvarar den samordnande 

stödmottagaren för kontakter med Nylands förbund. 

Hur mycket kan Nylands förbund bevilja 

nationell medfinansiering? 

När landskapsförbunden fattar beslut om beloppet av nationell medfinansiering som beviljas till projekt 

följer de lagen (757/2021) och statsrådets förordning (867/2021) om finansiering av projekt inom 

regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. Det stöd som beviljas av 

förbunden utgör högst 70 % av den övriga medfinansieringen utöver Europeiska unionens 

finansieringsandel till projektets finländska stödmottagare. Förbunden beviljar inte över 200 000 

euro per projekt eller under 4 900 euro per projekt i medfinansiering.  

Reglerna om statligt stöd gäller också nationell medfinansiering 

Reglerna om statligt stöd kan i vissa fall påverka beviljandet av nationell medfinansiering. Tillämpandet 

av reglerna om statligt stöd bedöms specifikt för varje stödmottagare, och de kan gälla endast en del av 

de finländska stödmottagarna inom ett och samma projekt. Om Interregprogrammets förvaltande 

myndighet konstaterar i sitt stödavtal/finansieringsbeslut att projektets finländska stödmottagare och 

dess åtgärder i projektet är sådana att man ska tillämpa EU:s regler om statligt stöd på dem och bevilja 

EU-stöd som statligt stöd med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens 

förordning 651/2014) eller som de minimis-stöd (kommissionens förordning 1407/2013), ska detta 

beaktas också när nationell medfinansiering beviljas.  

Ifall en finländsk stödmottagare har fått EU-stöd som statligt stöd, kan denna stödmottagare beviljas 

nationell medfinansiering med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen (artikel 20). Nationell 

medfinansiering kan emellertid beviljas endast i de fall där stödnivån är lägre än den högsta tillåtna 

stödnivån för statligt stöd. Beloppet av det statliga stödet i förhållande till stödberättigande kostnader för 

ifrågavarande stödmottagares projekt får uppgå till högst 80 procent. 

• Exempel 1: Om EU-stödet från Interreg-programmet är 80 % (t.ex. Interreg Central Baltic) och 

stödet beviljas till en finländsk stödmottagare i sin helhet som statligt stöd, är det  inte längre 

möjligt att bevilja nationell medfinansiering till stödmottagaren i fråga.  

• Exempel 2: Om EU-stödet från Interreg-programmet (t.ex. Interreg Aurora) är 65 % och stödet 

beviljas till en finländsk stödmottagare i sin helhet som statligt stöd, kan man bevilja nationell 

medfinansiering till stödmottagaren i fråga till 15 % av projektets stödberättigande kostnader (65 

% + 15 % = 80 %).  
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Om flera finländska stödmottagare, av vilka endast en del har fått EU-stöd som statligt stöd, är med i ett 

och samma projekt, ska detta beaktas när man ansöker om nationell medfinansiering. Nationell 

medfinansiering kan inte beviljas till de finländska stödmottagare som har fått EU-stödet som statligt 

stöd, och maximibeloppet för det statliga stödet har överskridits.   

I motiverade fall kan en del av medfinansieringen betalas som förskott. Om man ansöker om förskott för 

inledandet av verksamheten, ska man motivera detta i ansökan. Förskott betalas inte till 

offentligrättsliga samfund, om det inte föreligger särskilda skäl för det. Ett förskott får uppgå till högst 30 

procent av det stödbelopp som beviljas projektet.  

När det gäller nationell medfinansiering är kostnaderna stödberättigande från samma datum som för 

EU-finansieringen.  

 

Ansökan om finansiering hos Nylands förbund 

De finländska stödmottagarna inom ett Interregprojekt kan 

ansöka om nationell medfinansiering när programmets 

förvaltande myndighet har fattat beslut om att bevilja EU-stöd 

till projektet.  

Inom programmen Central Baltic, Baltic Sea Region och 

URBACT är ett stödavtal undertecknat av programmets 

förvaltande myndighet (subsidy contract) den handling 

som verifierar beviljandet av finansieringen. I andra 

program kan till exempel ett finansieringsbeslut (grant decision 

document e.d.) vara en motsvarande handling. Nationell 

medfinansiering ska ansökas hos Nylands förbund inom fyra 

månader från det datum då Interregprogrammets stödavtal har 

undertecknats eller finansieringsbeslutet har godkänts.  

 

Stödansökan om nationell medfinansiering ska fyllas i och lämnas till myndighetsbehandling på 

Nylands förbunds e-tjänster. 

► E-tjänster där stödansökan kan fyllas i på ett datasäkert sätt  

 

► Läs anvisningarna för hur man använder förbundets e-tjänster innan du börjar fylla i 

stödansökan 

 

  

https://asiointi.uudenmaanliitto.fi/
https://uudenmaanliitto.fi/e-tjanster/
https://uudenmaanliitto.fi/e-tjanster/
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Stödansökan ska innehålla följande bilagor: 

• Projektplan som godkänts av Interregprogrammets förvaltande myndighet 

• Kopia av undertecknat stödavtal (subsidy contract) eller finansieringsbeslut av 

Interregprogrammets förvaltande myndighet. Om den stödmottagare som ansöker om 

nationell medfinansiering inte är den ledande partnern i projektet (Lead Partner), ska en 

kopia av stödavtalet/finansieringsbeslutet med tillhörande bilagor begäras av den 

ledande partnern (§ 31, 867/2021). 

• Utredning om att den person som undertecknar ansökan har namnteckningsrätt 

• Om flera än en finländsk stödmottagare ansöker om nationell medfinansiering, ska ett 

samarbetsavtal som undertecknats av alla dessa stödmottagare finnas som bilaga till 

ansökan. Samarbetsavtalet ska innehålla minst följande uppgifter (§ 32, 867/2021): 

• organisationernas namn och FO-nummer 

• fullmakt till den samordnande stödmottagaren för att ansöka om medfinansiering på 

andra stödmottagares vägnar 

• försäkran om att medfinansiering används endast för det ändamål som avses i 

stödbeslutet 

• de ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna för stödmottagarna 

• de ömsesidiga förfarandena i anslutning till penningrörelsen. 

 

Eventuella förändringar i nationell 

medfinansiering 

Om ett projekt som finansieras med medel från Interregprogram beviljas en tidsförlängning, ska man 

också söka tidsförlängning för den nationella medfinansieringen. Ändring ska sökas i stödbeslutet om 

nationell medfinansiering också i det fall att man gör sådana ändringar i projektplanen som har 

godkänts av den förvaltande myndigheten och som påverkar beloppet eller fördelningen av den 

nationella medfinansieringen. Villkoren för den nationella medfinansieringen anges i stödbeslutet. 
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Lagstiftning 

Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och 

strukturpolitik (756/2021)  

• I 4 kap. beskrivs genomförandet av förvaltningen av Interregprogram i Finland (31–41 §) 

Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens 

regional- och strukturpolitik (797/2021) 

• I 3 kap. beskrivs Nylands förbunds och Lapplands förbunds uppgifter (17–23 §) 

Lag om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och 

strukturpolitik (757/2021) 

• I 2 kap. beskrivs stödförfarandet på allmän nivå som gäller också nationell medfinansiering av 

Interregprogram (19–36 §) 

• I 4 kap. beskrivs särskilda undantag och tilläggsbestämmelser som gäller nationell 

medfinansiering av Interregprogram (59–69 §) 

• I 5 kap. beskrivs inspektioner (70–74 §) 

Statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens 

regional- och strukturpolitik (867/2021) 

• I 3 kap. beskrivs det allmänna stödförfarandet på en mer exakt nivå som också gäller nationell 

medfinansiering av Interregprogram (9–17 §) 

• I 6 kap. beskrivs närmare stödet till nationell medfinansiering av Interregprogram inklusive 

ansökan och betalning (31–37 §) 

 

Anvisningar för ifyllnad av blanketten för 

stödansökan 

Beteckning från det elektroniska systemet (projektets namn i förkortad form, kod e.d.) 

• Ange vid behov projektets namn i förkortad form eller den kod som informationssystemet 

för Interregprogrammet har gett till ansökan i ansökningsfasen. 

Projektets start- och slutdatum 

• Projektets start- och slutdatum i enlighet med den projektplan som godkänts av 

Interregprogrammets förvaltande myndighet. 

Datum för stödavtal/finansieringsbeslut 

• Datum för ett undertecknat stödavtal (subsidy contract) eller finansieringsbeslut av 

Interregprogrammets förvaltande myndighet.  

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210756
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210756
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210797
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210797
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210757
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210757
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210867
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2021/20210867


9 

 

Diarienummer för stödavtal/finansieringsbeslut 

• En beteckning för projektet som specificeras i ett stödavtal eller finansieringsbeslut av 

Interregprogrammets förvaltande myndighet.  

Sökande organisation  

• Om nationell medfinansiering söks för flera än en stödmottagare, ska uppgifterna för den 

samordnande stödmottagaren anges som sökande organisation.  

Övriga finländska stödmottagare inom projektet 

• Ange vid behov de övriga finländska stödmottagarorganisationerna för vilkas kostnader 

man ansöker om nationell medfinansiering genom den här ansökan.  

Kort beskrivning av projektets åtgärder och mål  

• Skriv på finska eller svenska projektets huvudmål och förväntade resultat för de 

finländska aktörernas del. 

Nationell medfinansiering som söks, sammanlagt  

• Beloppet av den medfinansiering som söks i euro. 

Kostnadsberäkning av finländska stödmottagare 

• En sammanräknad kostnadsberäkning av alla de finländska aktörer som ansöker om 

stöd. Uppgifterna ska motsvara de kostnader som angetts i den projektplan som 

godkänts av Interregprogrammets förvaltande myndighet.  

• På raden för övriga kostnader kan man vid behov ange också kostnaderna för alla de 

kostnadsslag som saknas i denna tabell.   

Finländska stödmottagares finansieringsandelar 

• Sammanräknade finansieringsandelar för alla de finländska aktörer som ansöker om 

stöd. Uppgifterna ska motsvara de finansieringsandelar som angetts i en projektplan 

som godkänts av Interregprogrammets förvaltande myndighet. 

ERUF-finansiering (EU)  

• Beloppet av den EU-finansiering som beviljats till finländska stödmottagare i euro 

(beroende på programmet t.ex. 65 % eller 80 % av de finländska stödmottagarnas totala 

finansiering inom projektet). 

Projektets övriga finansieringsandelar sammanlagt 

• Självfinansieringsandelar för alla finländska aktörer som ansöker om stöd samt extern 

finansiering sammanlagt. Innehåller inte nationell medfinansiering. 

Specificera projektets övriga finansieringsandelar per aktör  

• När finansieringsandelarna anges ska stödmottagarorganisationernas 

självfinansieringsandelar och övriga externa finansieringsandelar specificeras per 

stödmottagare (självfinansiering, övrig offentlig och privat finansiering). Den 

sammanräknade summan av andelarna ska motsvara den siffra som anges på raden 

Projektets övriga finansieringsandelar sammanlagt. 

  



10 

 

Har Interregprogrammets förvaltande myndighet i sitt stödavtal/finansieringsbeslut beviljat EU:s 

finansieringsandel till en eller flera av de finländska stödmottagarna helt eller delvis som statligt 

stöd med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning 

651/2014) eller som de minimis-stöd (kommissionens förordning 1407/2013)? 

• Ange "ja" om EU-stödet till en eller flera av de finländska stödmottagarna har helt eller 

delvis beviljats som statligt stöd. I de engelska programmen används termerna state aid 

(statligt stöd) och GBER, the General Block Exemption Regulation (den allmänna 

gruppundantagsförordningen). 

Precisera vilken andel av den EU-finansiering som beviljats till projektet har beviljats som 

statligt stöd. 

• Ange här detaljerna för det beviljade statliga stödet och stödmottagaren: Vilka 

stödmottagare har fått EU-stödet som statligt stöd? Har stödet beviljats med stöd av 

gruppundantagsförordningen eller som de minimis-stöd? Hur mycket statligt stöd har 

beviljats? 

Ansöker man om förskott för inledandet av projektverksamheten?  

• I motiverade fall kan en del av medfinansieringen betalas som förskott. Ett förskott som 

beviljas får uppgå till högst 30 procent av det stödbelopp som beviljas projektet. Ange 

”ja” eller ”nej” och beloppet av det förskott som söks i euro. 

Ange motivering till ansökan om förskott 

• Om man ansöker om förskott för att starta verksamheten, ska man ange motiveringar till 

det.  

Tidtabell för utbetalning  

• En förutsättning för utbetalning av nationell medfinansiering är att Interregprogrammets 

förvaltande myndighet har fattat beslut om stödberättigande kostnader eller lämnat 

annan utredning om utbetalning av Europeiska unionens finansieringsandel till projektet. 

I praktiken kan man ansöka om utbetalning av nationell medfinansiering för en viss 

period efter det att Interregprogrammets förvaltande myndighet har godkänt projektets 

beslut om utbetalning för ifrågavarande tidsperiod.  

• Ni kan besluta om ni vill ansöka om utbetalningen av nationell medfinansiering två 

gånger om året (separat för varje utbetalningsperiod inom Interregprojektet) eller en 

gång om året (för två utbetalningsperioder inom Interregprojektet åt gången) 

• Ange här de önskade utbetalningsperioderna för ansökningarna om utbetalning av 

nationell medfinansiering. Till exempel: 

Utbetalningsperiod 1: 1.4.2023–31.3.2024 

Utbetalningsperiod 2: 1.4.2024–31.3.2025 

Utbetalningsperiod 3: 1.4.2025–31.3.2026 

Utbetalningsperiod 4: 1.4.2026–31.3.2027 
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Ytterligare upplysningar om ansökan om 

nationell medfinansiering: 

interreg@uudenmaanliitto.fi 

Sakkunnig Antti Taronen 

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

Sakkunnig Pirjo Jokinen 

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