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• Allmänt om konferensernas finansiering

• Finansiärer

• Om stödets belopp

• För vad beviljas understöd, för vad inte?

• Ansökningspraxis

• Hurdan är en bra ansökan?

• Rapporteringspraxis



Allmänt om finansieringen

• Det lönar sig att i tid börja beredningen av 
budgeten och annan planering

• I upprättandet är det bra att vara noggrann 
och realistisk

• Beroende på omständigheterna bör anlitande 
av konferensbyrå övervägas

• Du är inte ensam, det finns flera inkomstkällor 
och hjälpmedel



Finansiärer

• Utforska möjliga penningkällor i tid

• Många slags alternativ:

• Aurora-databasen, finansiering inom 
vetenskap och konst. 

• Statens konferensunderstöd

• Tukes

• Finlands Akademi



Finansiärer -2-

• Horizon 2020

• Utställare

• Företag: reklam, sponsring

• Staden: mottagning mm.



Hjälp med organiseringen

Annan än finansiell hjälp

• Convention Bureau (FCB och lokala)

• Producenter av konferenstjänster

• Universitetets konferenstjänster

• Kolleger, som har erfarenhet



Aurora

• www.aurora-tietokanta.fi

• Upprätthålls av Åbo universitet

• Det går inte att söka pengar direkt via den, 
men innehåller information om finansiärer

• Över 800 inhemska och utländska finansiärer

• Framförallt stiftelser, men också andra



Om stödets belopp (1)

• Årligen utdelade summan ca 780 000 euro

• År 2016

– Understödsmottagare 127

– Avslagsprocenten ca 25% av alla ansökningar

– Genomsnittligt stödbelopp ~6000 euro

– Minsta beviljade 1,5%, största 30% av hela 
budgeten

• Det största beviljade understödet 40 000 euro

• Minsta beviljade 500 euro



Om stödets belopp (2)

• Det beviljade understödsbeloppet för enskild 
konferens eller seminarium beror på bl.a. 
evenemangets storlek, varaktighet och antal 
utländska deltagare

• Det beviljade stödets belopp kan vara högst 30 
% av konferensens totalkostnader 
(statsandel!) 

• En avsevärd andel av kostnaderna ska täckas 
med deltagaravgifter 



För vad beviljas understöd?
• Internationella vetenskapliga organisationers 

återkommande konferenser som finländare i sin 
tur ordnar i Finland har företräde

• Utländska föreläsares resekostnader

• För internationella konferenser även utrymmes-, 
sekretariat- och kommunikationskostnader

• Anlitande av producent av konferenstjänster 
godtagbart

• Understöd kan beviljas under följande tre år

• Evenemangen ska vara öppna för 
vetenskapssamfundet



För vad beviljas understöd inte? (1)

• nationella seminarier, där det inte finns utländska 
talare

• forskningsprojekts interna arbetsseminarier

• internationella organisationers årsmöten m.m.

• arbetsmöten som syftar till förberedning av 
internationella forskningsprojekt

• konferenser som ordnas utomlands

• forskarutbildningskurser och -sommarskolor

• konferenser vars program eller budget ännu är i 
inledningsfas.



För vad beviljas understöd inte? (2)

• Inhemska talares resekostnader 

• Tryckkostnader (t.ex. konferenspublikation)

• Underhåll och kvällsfest

• Resekostnader om en finländare deltar i konferensen 
utomlands

• I regel talarnas arvoden

• Om evenemanget redan är över vid stunden för 
beslutsfattandet



Ansökningspraxis
• Ansökningstid två gånger om året: oktober 

och februari

• Ansökningar görs elektroniskt i 
ansökningsdatabasen inom ramen för 
ansökningstiden 

• Ansökningsdatabasens bruk kräver 
registrering

• Stöd för samma evenemang kan ansökas i fler 
än en sökning



Ansökningens innehåll

• Sökande projektets ansvariga ledare, inte 
samfundet

• I ansökningen ska framgå att den ekonomiska 
planeringen är på en solid bas 

• Kort beskrivning om evenemangets betydelse för 
eget vetenskapsområde, finländska och 
internationella vetenskapssamfundet 

• Bilagt budget, evenemangets program samt 
uppgifter om talarna
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Nytt ansökningssystem (1)



Nytt ansökningssystem (2)

• Systemet har försökts göra klarare än 
föregående.

• Alla ansökningar nu via en portal

• För varje understödsslag (konferens, idrott, 
o.s.v.) måste registreras skilt. Samma e-
postadress kan användas.

• Ny meddelande-funktion. Kommunikation 
mellan den sökande och handläggaren sköts 
bara på så sätt.



Nytt ansökningssystem (3)



Nytt ansökningssystem (4)

• Tidigare användar-id fungerar inte längre!

• I det nya systemet är registreringen 
automatiserad

• Enbart den understödsslagens ansökningar 
syns, som du är inloggad i. 

• Sökande kan själv bestämma språk och 
redigera all information.



Nytt ansökningssystem (5)



Nytt ansökningssystem (6)



Hurdan är en bra ansökan?
• Tydlig och informativ

– Även om evenemanget ännu vid 
ansökningstidpunkten är i planeringsfas, 
klara/tydliga uppskattningar om bl.a. kostnader 
och deltagarantal

• Noggrant uppgjord

– Ägna uppmärksamhet åt budgetens noggranna 
uppgörande

– I budgeten i både kostnads- och intäktssidan också 
vederlagsfritt erhållna nyttigheter och 
arbetsinsatser



Mer om en bra ansökan

• Viktigt också att nämna kontaktperson som 
har nödvändiga uppgifter om ansökan och 
som är uppnåelig

• Kontrollera också att kontaktuppgifter, 
inklusive e-postadress, är korrekt angivna

• Även ändringar i kontaktuppgifter ska 
meddelas



Efter positivt beslut

• Beslut fattas 3 gånger om året: december, 
februari, maj

• Om understödets användning ingås ett avtal

Avtalet är privaträttsligt och i användningen av 
understödet iakttas statsunderstödslagen

• Utbetalning börjar efter att kontraktet 
undertecknats



Rapportering -1-

• Elektroniskt senast sex månader efter 
konferensens avslutning

• Ska basera på konferensens bokföring

• Bokslut eller redovisning per kostnadsställe ur 
bokföring skickas som bilaga

• I rapporten också redogörelse för 
konferensens utbyte

• Understöd får användas enbart för ändamål 
som det har beviljats för



Rapportering -2-

• Ifall understödet eller en del av den inte 
används, återbetalas det 

• Ifall understödets andel är över 30% av hela 
budgeten, leder också det till återbetalning

• Om konferensen visar ett överskott 
återbetalas motsvarande summa. Obs: hela 
konferensens överskott leder till återbetalning, 
inte ett kostnadsställes (t.ex. understödets 
användningsändamål)



Rapportering -3-

• Ny praxis gällande 30%-gränsen:

• Nu är gränsen jämnt 30% av förverkligad 
budget. Överskridningar godkänns inte längre

• Om väsentliga ändringar i finansieringen 
framkommer, ska de meddelas till VSD 
omedelbart -> ändring i beslutet 

• Om meddelande inte görs, kan det leda till 
hela understödets återbetalning



Tilläggsinformation

• Frågor gällande registrering och understödens 
utbetalning:

– Vetenskapssekreterare Kirsi Siitonen, tfn 09-228 
69 269

• Frågor gällande ansökningsprocessen:

– Ledande bibliotekarie Georg Strien, tfn 09-228 69 
238

• https://www.tsv.fi/sv/understod/internationell
a-konferenser-och-nationella-seminarie


