Medfinansiering som Vasa stad beviljar för
utvecklingsprojekt
Kriterier för beviljande av medfinansiering

Med medfinansiering (eller kommunfinansiering) avses en stödfinansieringsandel som kommunen beviljar för
utvecklingsprojekt för vilka huvudfinansieringen kommer från EU eller staten.
Sökande av medfinansiering:
Finansiering kan ansökas av stadens resultatområden, affärsverk, bolag som hör till stadskoncernen eller stadens
samarbetsparter, t.ex. högskolor, utvecklingsföretag eller registrerade föreningar.
Principer för beviljande:
Projeket ska vara i enlighet med Vasa stads strategi och främja förverkligandet av målen och åtgärdshelheterna i
strategin eller i övrigt främja förutsättningarna för kommuninvånarna eller Vasaregionens aktörer och således regionens
konkurrenskraft och välfärd. Medfinansiering beviljas för utvecklingsprojekt som flera aktörer har nytta av.
Finansieringen beviljas inom ramarna för budgetanslagen. Kommunfinansiering beviljas inte för enskilda företags
projekt.
Ansökan och beslut:
Medfinansiering kan ansökas kontinuerligt och ansökningarna behandlas ungefär varje månad eller oftare vid behov.
Finansieringen ansöks via Projektportfölj-systemet: Länk till anvisningarna Ansökan kan lämnas in på finska, svenska
eller engelska.
Om det inom samma projekt finns flera parter (eller projektkompanjoner) som skulle ha möjlighet att ansöka om
medfinansiering hos Vasa stad, ska detta meddelas i ansökan.
Administrativ behandling av ansökan om medfinansiering:
 den sökande lämnar in en ansökan via Projektportfölj-systemet
 strategi- och projektplaneraren bereder ett beslutsförslag gällande medfinansieringen
 beslutet om beviljad/icke beviljad finansiering fattas i regel enligt följande:
o under 30 000 euro i medfinansiering, ekonomi- och strategidirektörens beslut
o över 30 000 euro i medfinansiering, går till stadsstyrelsen för beslutsfattande
Kriterier för beviljande av medfinansiering


projektets inverkan på Vasa stads strategi
o projektet sammanlänkas med strategins teman
o projektet främjar förverkligandet av strategins mål och åtgärdshelheter
o projektet främjar förutsättningarna för kommuninvånarna eller Vasaregionens aktörer och således
regionens konkurrenskraft och välfärd
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projektplan och genomförbarhet
o tydlig projektplan
o genomförbart projekt
o i projektplanen har etablering av verksamheten efter projektet beaktats (förutom om det onödigt med
tanke på projektets karaktär)
o helhetsfinansieringen och budgeten kan motiveras
o deltagande av relevanta samarbetsparter
o den nytta projektet ger i förhållande till den ansökta finansieringen
o projektets innovativitet
o risker



den sökande har tillräckliga resurser för att genomföra projektet



växelverkan
o projektansökan har diskuterats med staden och ansökan om medfinansiering har inkommit innan
projektansökan har överlåtits till huvudfinansiären

Beviljande, utbetalning och återkrav av finansiering
Storlek på det beviljade understödet:
 stadens resultatområden och affärsverk:
o i princip täcks projektets självfinansiering med 50 % medfinansiering och 50 % resultatområdets egen
finansiering
 övriga sökande:
o Staden beslutar om storleken på den beviljade medfinansieringen. Staden kan vid behov begära mer
information av de sökande.
Medfinansieringen kan fastställas/beviljas för högst 12 månader i taget, men den kan även bindas för flera år.
Projektens finansieringsbeslut kan vara villkorliga och t.ex. förutsätta att projektets övriga finansiering säkerställs. Den
sökande ska meddela huvudfinansiärens beslut genast när hen får information om det.
Medfinansieringens belopp är bundet till förverkligade kostnader i förhållande till projektets totala budget:
 T.ex. Den totala budgeten i projektansökan är 10 000 euro, medfinansieringen som staden beviljar är 1 000
euro (10 % av det totala projektet)Om de förverkligade kostnaderna för projektet är 9 000 euro, är stadens
medfinansieringsandel högst 10 % x 9 000 euro = 900 euro.
I fråga om fleråriga projekt rapporterar och fakturerar den sökande staden årligen senast 31.12. I den sista raten (sista
året) beaktas förverkligandet av kostnaderna och stadens medfinansiering sätts i relation till de förverkligade
kostnaderna enligt exemplet ovan.
Återkrav av projektfinansiering
 Medfinansieringen kan krävas tillbaka om den sökande inte har förverkligat projektplanen i enlighet med
finanseringsbeslutet eller följt villkoren i beslutet.
Rapportering om projektet
Projektrapporteringen görs i Projektportfölj-systemet. För projekt som pågår över 12 månader skickas en kort
mellanrapport in en gång per år senast 31.12. via Projektportfölj-systemet (Läge – Lägesöversikt). När projektet har
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upphört skickas en slutrapport och en ekonomisk slutredovisning som den sista medfinansieringsraten grundar sig på
via Projektportfölj-systemet.
Övriga villkor
Alla projekt ska ha en styrgrupp som samlas regelbundet och dit Vasa stad kan anvisas sin representant.
Mer information
Strategi- och projektplanerare Maria Backman, maria.backman(at)vasa.fi, 040-5541900
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