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AVTAL OM BEVILJANDE, ANVÄNDNING OCH ÖVERVAKNING AV ANVÄNDNINGEN AV 
OCH VILLKOR FÖR UNDERSTÖD  
 
 
1. Avtalsparter  
 
Finland-Samfundet rf och _____________________________________________________  

Namnet på företrädaren för utlandsfinländska organisationen  

 
 
2. Föremål för avtalet  
 
Understöd som med stöd av 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) beviljas en 
utlandsfinländsk organisation från undervisnings- och kulturministeriets anslag till Finland-
Samfundet rf för det ändamål som specificeras i beslutet om understöd.  
 
 
3. Användare av understödet  
 
 
______________________________________________________________________  
Namnet på utlandsfinländska organisationen 

 
 
4. Understödsbelopp  
 
Finland-Samfundet rf ställer fast understödsbeloppet i sitt beslut om understöd.  
 
 
5. Understödstagaren förbinder sig att följa dessa villkor:  
 
5.1. Användning  
 
Understödstagaren förbinder sig att använda understödet till verksamheten enligt ansökan och de 
utgifter som specificeras i Finland-Samfundet rf:s beslut senast den ____/____20___.  
 
5.2. Utbetalning  
 
Understödet betalas ut på en gång efter att avtalet undertecknats och beslutet om understöd 
fattats på basis av den ansökan som sökanden inlämnat i tid och relaterade handlingar. 
 
5.3. Utredning  
 
Understödstagaren förbinder sig att lämna Finland-Samfundet rf en utredning om användningen av 
understödet med det formulär som tagits fram för detta ändamål senast den ____/____20___.  
Formuläret är också tillgängligt på www.suomi-seura.fi.  
 
5.4. Övervakning av användning av understöd  
 
Understödstagaren förbinder sig att lämna Finland-Samfundet rf korrekta och tillräckliga uppgifter 
för att göra det möjligt att övervaka att villkoren för understödet efterföljs och utan dröjsmål delge 
ändringar i sin verksamhet (t.ex. att den avbrutits).  
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5.5. Granskning och uppföljning  
 
I tillägg till vad som bestäms om statsbidragsmyndighetens granskningsrätt i 16 § i 
statsunderstödslagen har Finland-Samfundet rf och undervisnings- och kulturministeriet rätt att av 
understödstagaren få nödvändiga uppgifter om uppföljning av användningen av statsunderstödet. 
Understödstagaren förbinder sig att lämna alla uppgifter och utredningar som behövs för 
uppföljningen.  
 
5.6. Återbetalning av understöd  
 
Understödstagaren förbinder sig att utan dröjsmål betala Finland-Samfundet rf tillbaka det 
understöd eller en del av det som understödstagaren fått på felaktiga grunder, till för stort belopp 
eller utan grund. Understödstagaren förbinder sig också att betala tillbaka understödet eller en del 
av det om det inte kan användas för ändamålet för understödet enligt detta avtal och dessa villkor.  
 
5.7. Avbrytande av utbetalning  
 
Utbetalningen kan avbrytas enligt bestämmelserna i 19 § i statsunderstödslagen.  
 
5.8. Återbetalning och återkrav av understöd och ränta  
 
Bestämmer Finland-Samfundet rf att understödet ska betalas tillbaka eller återkrävas förbinder sig 
understödstagaren att betala tillbaka det bestämda beloppet samt ränta och dröjsmålsränta på 
detta belopp enligt bestämmelserna i 24 och 25 § i statsunderstödslagen. 
 
 
6. Övriga villkor  
 
Detta avtal kan hävas om någondera avtalsparten väsentligen brutit mot avtalet.  
 
Detta avtal kan ändras endast skriftligen.  
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar.  
 
Tid 
 
 
_________________________20___   ___________________________20___  
 
Plats 
 
 
_______________________________   Helsingfors  
 
Underskrifter 
 
 
 
_______________________________   _________________________________  
 
_______________________________   _________________________________  
 
_______________________________   Finland-Samfundet rf  
Understödstagaren 


