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Statsunderstöd 2022
Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd ur det anslag som föreslås under momentet 24.90.50 i
budgeten för 2022 (Vissa statsunderstöd).
Understöd beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2022.
Understödet är beroende av prövning och beviljas för ett år. Den summa som beviljas enskilda
organisationer är i regel minst 20 000 euro. I statsunderstödsprocessen tillämpas statsunderstödslagen
(688/2001). Utgångspunkten är att organisationerna själva finansierar en del av den verksamhet de
ansöker om understöd för.

Syftet med understödet
Statsunderstödets syfte är att stödja medborgarorganisationers verksamhet som har att göra med
Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas
verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde. Utlysningen 2022
fokuserar på de prioriterade områdena och målen i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer
och mål med beaktande av den utveckling som skett i omvärlden.

År 2022 prioriteras:


regelbaserat internationellt samarbete



konfliktförebyggande, krishantering och fredsmedling



mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet



Europeiska unionen som global aktör



omfattande transatlantiskt samarbete



säkerhetshot i samband med klimatförändringen.

Grunder för beviljande av stöd
Statsunderstödet är ett allmänt understöd för organisationens verksamhet 2022. När stödet beviljas
fästs särskild uppmärksamhet vid bl.a. följande faktorer:

• effekterna av verksamshetens målsättningar, metoder och planerade resultat och hur dessa är
kopplade till ansökningomgångens prioriterade områden
• organisationens förmåga att genomföra den planerade verksamheten
• organisationens specialkunskap inom verksamhetsområdet
• målgrupp och målgruppens omfattning
• organisationens rapportering om stöd som eventuellt beviljats tidigare.
I ansökan ska det framgå att organisationen som ansöker om statsunderstöd är en sammanslutning
(registrerad förening eller stiftelse) som är registrerad i Finland, inte eftersträvar vinst och har
rättshandlingsförmåga. Stöd beviljas inte till privatpersoner eller grupper.
När det gäller statsunderstödets belopp och självfinansieringsandel tillämpas 6 § i statsunderstödslagen.
Organisationerna ska i regel själva finansiera en del av den verksamhet de ansöker om understöd för. I
ansökan ska det ingå en utredning om den egna finansieringen.

Ansökan om understöd
Statsunderstödet söks på blanketten "Statsunderstöd 2022", och till blanketten bifogas organisationens
verksamhetsplan och budget, årsberättelse och bokslut. Om organisationen inte tidigare sökt om
understöd eller om det skett väsentliga förändringar i verksamheten ska också organisationens stadgar
och en kopia av registreringen i föreningsregistret bifogas.

Dokument i ansökan:
• ansökningsblankett
• senaste årsberättelse och bokslut
• verksamhetsplan och budget för 2022
• organisationens stadgar (om det är första gången organisationen söker eller omstadgarna ändrats)
• kopia av registreringen i föreningsregistret (om det är första gången organisationen söker eller om det
skett förändringar).
Ansökstiden går ut den 19. november 2021 klo 16.15, och då ska ansökan vara hos utrikesministeriet.

Ansökan och bilagorna kan lämnas in:
• Per e-post: kirjaamo.UM@formin.fi
• Per post till adressen: Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00023 Statsrådet

• Besöksadress: Statsrådets distributioncentral, Riddaregatan 2 B, Helsingfors. Kundservice må-fr kl.
7.30-16.15.

Märk kuvertet eller e-post med "Ansökan om statsunderstöd / POL-60”. Endast de ansökningar som
anländer per e-post, post eller lämnas in till statsrådets distributionscentral godkänns. Försenade
ansökningar behandlas inte.

Ansökningsblanketten och anvisningar finns på utrikesministeriets webbplats um.fi under Tjänster
och stöd -> Utrikes- och säkerhetspolitik – stöd till organisationers verksamhet.
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