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Brandskyddsfondens andra ansökningsomgång för specialunderstöd för år 
2016 

 
Brandskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten. Ur fonden kan beviljas statsunderstöd beroende på 
prövning. Fondens verksamhet grundar sig på lagen om brandskyddsfonden (306/2003) och på statsrådets 
förordning om brandskyddsfonden (625/2003). Enligt 1 § i lagen om brandskyddsfonden ska man i syfte 
att främja förebyggandet av eldsvådor och räddningsverksamheten för brandförsäkrad fast och lös 
egendom i Finland årligen betala en brandskyddsavgift som intäktsförs till Brandskyddsfonden. 
Brandskyddsfonden sköts och övervakas av inrikesministeriet, och dess styrelse sköter fondens förvaltning 
samt ser till att fondens ekonomi och verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

För att lagens syfte ska nås kan ur brandskyddsfonden inom ramen för fondens medel och den årliga 
dispositionsplanen beviljas allmänna understöd eller specialunderstöd. På understöd som beviljas ur 
brandskyddsfonden tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001), och i fråga om dessa 
understöd fungerar fonden som statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen. 

 

En allmän förutsättning för beviljande av statsunderstöd är att 
 

1) det ändamål för vilket understöd söks är samhälleligt godtagbart, 
2) beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av 

understödet, 
3) beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som 

sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är 
föremål för understödet, samt 

4) beviljandet av understöd inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och 
verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

 

En specifik förutsättning för beviljande av understöd är att den verksamhet eller det projekt som får 
understöd riktas till förebyggandet av eldsvådor eller räddningsverksamheten eller kan tänkas främja dem 
tillräckligt. 

 

Den som ansöker om understöd ska i samband med ansökan lämna riktiga och tillräckliga uppgifter om 
ändamålet med understödet till Brandskyddsfonden samt om de andra omständigheter som 
Brandskyddsfonden behöver känna till för att avgöra ansökan. 

 

När Brandskyddsfondens styrelse bedömer effektiviteten av ansökningar om specialunderstöd, iakttar 
den speciellt sådana projekt som följer de forskningsteman som ingår i räddningsväsendets 
forskningsprogram och som gäller främjande av förebyggandet av eldsvådor samt 
räddningsverksamheten. 

 
Om statsunderstödet beviljas för att användas för en verksamhet eller ett projekt som genomförs av 
någon annan än stödtagaren och som uppfyller ändamålet enligt understödsbeslutet, ska stödtagaren ingå 
avtal med den som genomför verksamheten eller projektet om statsunderstödets användning, 
övervakningen av dess användning och villkoren för dessa.



Brandskyddsfonden understöder inte sådan verksamhet vars syfte till väsentliga delar är den sökandes 
egen intressebevakning. 

Brandskyddsfonden förklarar med stöd av och i det syfte som avses i 9 § i 
statsunderstödslagen specialunderstöden för projekt som inleds under år 2016 samt 
personliga understöd och stipendier lediga att sökas (den andra 
ansökningsomgången för år 2016): 

 
 

1. Specialunderstöd avsedda för att främja förebyggandet av eldsvådor 
samt räddningsverksamheten 

 Specialunderstöd kan beviljas för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling 
av informationsbehandling och anskaffning av apparatur, försöks-, start-, 
undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt för 
standardisering. 

 Särskilt önskar fonden projektansökningar 

• som stöder uppfyllandet av de strategiska målsättningarna för räddningsväsendet 

• som sprider eller förankrar god praxis på internationell, nationell eller lokal nivå 

• för forskningsprojekt som följer de forskningsteman som ingår i 
räddningsväsendets forskningsprogram 

• som ansluter sig till riksomfattande utvecklingshelheter 

• som har samband med de riksomfattande åtgärder inom 
säkerhetskommunikationen som har som mål att påverka bl.a. brand- och 
utrymningssäkerheten för grupper med särskilda behov och i bostäder, attityderna 
till brandsäkerhet, brandsäkerheten samt utnyttjandet av brandforskning när det 
gäller att ta lärdom av och rikta upplysningen om bränder 

• som utvecklar det effektiva samarbetet mellan aktörerna inom 
räddningsbranschen. 

 

 En organisation inom räddningsbranschen eller annan motsvarande sammanslutning kan få 
understöd också för andra än ovan avsedda projekt som har ett begränsat syfte. 
Specialunderstöd beviljas inte till projekt eller verksamhet som får allmänt understöd. 

 

 Beloppet av specialunderstöd kan uppgå till högst 50 procent av de godtagbara 

kostnaderna, om inte Brandskyddsfondens styrelse av särskilt vägande skäl beslutar något 

annat för att målen för beviljandet av understödet ska uppnås. 

 

 De allmänna kostnaderna för projektet ska vara skäliga och högst 15 procent av projektets 

totala kostnader. 

 

 Som godtagbara kostnader som berättigar till specialunderstöd betraktas inte utgifter för 

affärsverksamhet, låneamorteringar eller andra förvaltningsutgifter än sådana som direkt 

föranleds av den verksamhet som ska stödas. Som godtagbara kostnader betraktas inte heller 

avskrivningar, värdeminskningar, reserveringar eller andra kalkylmässiga poster som inte 

baserar sig på kostnader som redan har uppstått. Från godtagbara kostnader avräknas andra 

offentliga stöd som beviljats för samma syfte. 

 
 Av ansökan ska det alltid komma fram den som genomför projektet, ansvarig 

person och organisering, understödets användningssyfte (beskrivning av projektet och 

tidsschema) samt projektets kostnadsberäkning och finansieringsplan enligt den 

specificering och ifyllnadsinstruktion som finns på ansökningsblanketten. 

 

 Till ansökan ska alltid bifogas en separat forsknings- eller arbetsplan som får vara högst 



10 sidor lång. De egentliga forskningsrapporterna ska inte bifogas till ansökan. 

 

 Till ansökan ska därtill bifogas en ekonomiplan ifall projektet har flera finansiärer, 

betydande inkomster och/eller det är fråga om ett flerbranschprojekt (bara en del 

av projektet riktas mot ändamål som överensstämmer med 1 och 14 § i lagen om 

brandskyddsfonden). 

 

 Ansökan ska innehålla en utredning av projektets effektivitet (mål, planerade 

resultat eller planerad produktion och hur resultaten kan utnyttjas och tillämpas för att 

förebygga bränder eller främja räddningsverksamheten), hur effektiviteten kommer att 

mätas och bedömas samt hur resultaten kommer att offentliggöras, ges spridning och 

nyttiggöras inom räddningsväsendet. 

 

 Vid projekt som gäller forskning och utveckling eller upplysning och rådgivning ska 

projektansökan inkludera en plan för hur bedömningen av effekterna av projektet 

kommer att genomföras.  

 
 Styrelsen kan på begäran av sökanden besluta att förskott betalas på understödet, om det 

är motiverat med tanke på användningen av understödet samt ändamålsenligt med tanke på 

övervakningen av användningen. Förskott kan dock inte beviljas om sökanden inte har sökt 

det med ansökningsblanketten eller motiverat dess nödvändighet. Förskott beviljas i regel 

högst till 35 procent av hela stödbeloppet. 

 
 Ansökan ska innehålla en utredning om 

• särskilt vägande skäl enligt 17 § i lagen om brandskyddsfonden, ifall det understöd 

som söks överstiger 50 procent av de godtagbara kostnaderna; 

• sådana aktiviteter, projekt eller evenemang för vilka sökanden har fått eller sökt 

allmänt understöd från Brandskyddsfonden samt deras beaktande med tanke på 

det specialunderstöd som söks; 

• speciellt vägande skäl som ligger för grund av det att räddningsväsendets myndighet 

inte har fri och kostnadsfri tillgång till resultat eller produkter. 

 

 Resultaten och produkterna av de projekt som finansierats med Brandskyddsfondens stöd ska 

utan speciellt vägande skäl vara fritt tillgängliga och utnyttjbara för räddningsväsendets 

myndigheter. De ska få användas fritt eller högst till ett självkostnadspris där 

Brandskyddsfondens stöd har fullständigt iakttagits. 

 

 Vad gäller läromedel- och andra publiceringsprojekt ska därtill en utredning om 

upphovsrätt, utgivare, publikationssätt och publikationens försäljningspris alltid 

bifogas. Det eventuella försäljningspriset av en publikation som finansierats med 

Brandskyddsfondens understöd beaktas som inkomst från projektet. Försäljningspriset ska 

bestämmas så att det inte leder till företagsekonomisk försäljningsvinst. 

 

2. Understöd och stipendier som används för sökandes personliga bruk 

 
Ur Brandskyddsfonden kan beviljas personliga understöd som specialunderstöd för sökandes 

personliga bruk eller projekt, såsom forsknings- eller skriftarbete och studieresa, samt stipendier. 

 

 Personligt understöd kan beviljas för projekt som ännu inte genomförts, och dess 

belopp grundar sig på godtagbara totalkostnader. Beloppet på personliga understöd bestäms 

enligt arbetets omfattning och den fasta månadsersättningen (2 200 €/mån). 

Understödsmottagaren ska skaffa LFÖPL-pensionsförsäkring ifall understödet har beviljats 



oavbrutet för minst fyra månader. Tilläggsinformation om understödsmottagarens 

pensionsförsäkring finns på adressen www.lpa.fi 

 
 I ansökan om personligt understöd ska presenteras i tillämpliga delar motsvarande uppgifter 

och utredningar som nämnts ovan i punkten om specialunderstöd; beviljandet av 

personligt understöd grundar sig på likadana allmänna och specifika förutsättningar. 

 
 Ett stipendium kan beviljas i efterhand som uppmuntrande arvode för ett projekt 

som redan genomförts. På en läroanstalts eller sammanslutnings begäran kan ett 

stipendium beviljas också som belöning för ett slutfört arbete som ingår i grundexamen. 

Brandskyddsfondens styrelse beslutar enligt sin bedömning om stipendiets summa. 

 

 En specifik förutsättning för beviljandet av personligt understöd och stipendium är därtill 

att den information som sökanden får kan nyttjas i bredare omfattning än bara i hans eller 

hennes eget arbete eller egen arbetsgemenskap. 

 
 Brandskyddsfonden beviljar inga personliga understöd eller stipendier för pro gradu- 

avhandlingar, diplomarbeten, yrkeshögskolornas lärdomsprov eller andra lärdomsprov 

som ingår i grundexamen. Personliga understöd eller stipendier beviljas inte heller för 

sådan utbildning som kvalificerar sökanden i sitt eget arbete eller till sin egen 

arbetsgemenskaps nytta. 

 
 

Att söka specialunderstöd 

 
 Understöd söks med elektroniska blanketter och samhörande bilageblanketter. Fritt 

formulerade ansökningar behandlas inte. Blanketterna och ifyllningsanvisningarna finns på 

Brandskyddsfondens webbplats på adressen www.psr.fi/erityisavustukset. 

 
 Blanketter fylls i och sparas elektroniskt (som doc- eller pdf-fil) och skickas med 

bilagorna till Brandskyddsfondens e-postadress psr@intermin.fi senast den 31 maj 

2016 kl. 16.15. Den undertecknade ansökningsblanketten behöver inte skickas. 

 

 Obs! Också ett skickat e-postmeddelande är ett officiellt dokument. Ett e-postmeddelande 

får innehålla endast en ansökan. Meddelandet ska ha följande rubrik: Den ansökande 

organisationens namn, projektets namn, ansökan om specialunderstöd 022016. 

Kontaktpersonens och organisationens kompletta kontaktuppgifter samt de bilagor som 

har bifogats ska uppges i e- postmeddelandet. 

 

 Ifall den skickade ansökan är bristfällig ber fonden vid behov sökanden att komplettera 

ansökan. Vad som måste kompletteras uppges i kompletteringsbegäran. Sökanden kan 

också på eget initiativ komplettera och skicka till fonden sådana dokument som är 

nödvändiga vid beslutsfattandet. De ursprungliga dokumenten kan dock inte ersättas med 

nya dokument. 

 

 Kompletteringarna ska skickas till fonden elektroniskt senast 11.7.2016 så att de kan iakttas 

när ansökningarna behandlas. Kompletteringarna ska namnges på följande sätt: 

Komplettering, d e n ansökande organisationens namn, projektets namn, ansökan om 

specialunderstöd 022016. 

 
 Beslut angående understöd fattas i august - september 2016. 

 

http://www.lpa.fi/
http://www.psr.fi/erityisavustukset
mailto:psr@intermin.fi


 Första ansökningsomgången för år 2017 öppnas i august - september 2016 och 

ansökningstiden går ut 31.12.2016 

 
 Det beviljade understödet betalas i regel på basis av de kostnader som redan har uppstått 

efter att en godtagbar utredning av hur understödet använts har visats till 

Brandskyddsfonden. Utbetalning söks med redovisningsblankett för specialunderstöd 

(blanketten finns bara på finska: erityisavustusten tilityslomake) som finns på 

Brandskyddsfondens webbplats. I understödsbeslutets beslutsvillkor och i 

redovisningsblanketten anges vilka bilagor som behövs för redovisningen. Också 

redovisningsblanketten med bilagorna skickas till fonden elektroniskt, och e-

postmeddelandet namnges på följande sätt: X. redovisning (redovisningens 

ordningsnummer), beslutets diarienummer (SMDno/201X/xxx), den ansökande 

organisationens namn, projektets namn. 

 
 På fondens finskspråkiga webbplats www.psr.fi/erityisavustukset finns en preciserande 

anvisning om specialunderstödens godtagbara och icke-godtagbara kostnader. 

 

 Fondens generalsekreterare Johanna Herrala, e-post johanna.herrala@intermin.fi 

svarar på förfrågningar. 

 
 

Helsinki den 16 februari 2016 

 
Brandskyddsfondens styrelse 

http://www.psr.fi/erityisavustukset

