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PROJEKTUTLYSNING FÖR INTERNATIONELLT SAMARBETE SOM FINANSIERAS AV
EUROPEISKA SOCIALFONDEN
De NTM-centraler som i Finland beviljar projektfinansiering ur Europeiska
socialfonden (ESF) öppnar för första gången en samordnad projektutlysning för ESFfinansierat internationellt samarbete. Ansökningstiden går ut 3.10.2016.
Projekten finansieras antingen med regional eller riksomfattande ESF-finansiering inom
ramen för Finlands strukturfondsprogram ”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020”.
Riksomfattande finansiering kan användas för riksomfattande åtgärdshelheter inom
undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. När det gäller de åtgärdshelheter
som ingår i utlysningen ges mer information senare under våren på adressen
www.strukturfonder.fi > Aktuellt > Ansökningstider.
Projekten kan genomföras på ett landskaps område eller som landskapsöverskridande.
Projekten varar tre år.
Förutom nya projekt kan man i utlysningen också delta med pågående ESF-projekt som
Tavastlands, Södra Savolax och Mellersta Finlands NTM-centraler finansierat med regional
ESF-finansiering. Av pågående projekt förutsätts att det av tiden för deras genomförande
återstår åtminstone två år vid ingången av år 2017. De finansierande NTM-centralerna kan
inom ramen för den tillgängliga finansieringen efter egen prövning bevilja projekten
förlängning med högst ett halvt år och tilläggsfinansiering för internationellt samarbete.
De finansierande NTM-centralerna enligt storområde
Södra Finland:
Östra Finland:
Västra Finland:
Norra Finland:

NTM-centralen i Tavastland
NTM-centralen i Södra Savolax
NTM-centralen i Mellersta Finland
NTM-centralen i Norra Österbotten

De finansierande NTM-centralernas kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter finns i slutet
av ansökningsanvisningen.
Gemensam referensram för ESF-finansierat internationellt samarbete
Den gemensamma referensram som EU-kommissionen har skapat för ESF-finansierat
internationellt samarbete ger medlemsstaterna möjlighet att samordnat förverkliga
internationellt samarbete inom ESF-projektverksamheten. Referensramen omfattar förutom
en gemensam tidtabell också stödinsatser på EU-nivå som ska främja det internationella
samarbetet och bl.a. göra det lättare att söka internationella samarbetspartner. Internationellt
samarbete kräver att projektet har åtminstone en samarbetspartner i form av ett ESF-projekt
i ett annat medlemsland.

Den på EU-nivå samordnade utlysningen genomförs temavis
EU:s medlemsstater har enats om gemensamma teman inom vilka den samordnande ESFutlysningen ordnas. Under den första omgången deltar Finland i utlysningen inom fyra
teman. Innehållet i de projektansökningar som görs gällande ESF-finansierat internationellt
samarbete ska passa ihop med ett av dessa teman.
Sysselsättning (Employment)
Inom sysselsättningstemat prioriteras projekt som:
•
•

främjar långtidsarbetslösas övergång till arbete och/eller
främjar övergång från arbete till arbete, inklusive företagande och självsysselsättning

Avsikten är att projekten samtidigt ska främja balansen mellan efterfrågan och utbud på
arbetsmarknaden.
Sysselsättning av unga (Youth employment)
I utlysningen prioriteras unga som inte har fått arbete eller kommit in på en utbildning. Under
detta tema efterlyses projekt som har ett eller några av följande förhållningssätt:
•
•
•

Vill nå ut till de unga som står utanför arbetsliv eller utbildning och har den längsta vägen
till arbetsmarknaden
Vill aktivera unga att söka sig till arbetsliv och utbildning
Integrerad tjänsteproduktion

Utbildning och yrkeskompetens (Learning and skills)
I utlysningen prioriteras
•

•
•

modeller för att förbättra den vuxna befolkningens grundläggande färdigheter så att de
har bättre möjligheter att komma in på en utbildning eller in i arbetslivet och hålla sig kvar
där
modeller för att skapa och utveckla tjänster och verksamhetsmodeller för övergång från
utbildning till utbildning eller från utbildning till arbete
flexibla utbildningsmodeller för utveckling av den kompetens som behövs inom branscher
med tillväxt eller strukturomvandling.

Social delaktighet (Social inclusion)
Under detta tema efterlyses projekt som främjar den sociala delaktigheten och som
•
•

förebygger att människor och samhällen som är utsatta för fattigdom och diskriminering
inte marginaliseras i samhället
stöder en aktiv delaktighet

•

arbetar för att människor som upplever utanförskap ska få tillgång till god service och
utvecklar modern service som gör det möjligt att leva ett självständigt liv

På nationell nivå måste ansökningarna vara förenliga med Finlands
strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 -2020
På nationell nivå ska projektansökan hänföras till det ESF-finansierade särskilda mål i
Finlands strukturfondsprogram som det innehållsmässigt lämpar sig bäst för.
Strukturfondsprogrammets ESF-finansierade prioriterade områden och deras särskilda mål
är följande:
Prioriterat område 3: Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet
Särskilt mål 6.1: Främjande av sysselsättning av unga personer och andra personer med
en svag ställning på arbetsmarknaden
Särskilt mål 7.1: Förbättring av produktivitet och arbetshälsa
Särskilt mål 8.1: Minskning av segregeringen på grund av kön i arbets- och
utbildningskarriärerna
Prioriterat område 4: Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande
Särskilt mål 9.1: Förbättrade tjänster för stöd i övergångsfaser och jämställdhet i
utbildningen
Särskilt mål 9.2: Förbättring av utbudet och kvaliteten av utbildningen för tillväxt- och
strukturomvandlingsbranscher
Prioriterat område 5: Social delaktighet och fattigdomsbekämpning
Särskilt mål 10.1: Att förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står
utanför arbetslivet
Projekt som passar in i de tidigare nämnda på EU-nivå överenskomna temana kan med
beaktande av projektets målgrupp och förhållningssätt på ett naturligt sätt hänföras till de
särskilda målen i Finlands strukturfondsprogram på t.ex. följande sätt:
Sysselsättning:
Sysselsättning av unga:
Utbildning och yrkeskompetens:
Social delaktighet:

särskilt mål 6.1, 7.1 eller 10.1
särskilt mål 6.1, 9.1 eller 10.1
särskilt mål 9.1 eller 9.2
särskilt mål 10.1

Om sökande inte är säker på vilket av de särskilda målen i strukturfondsprogrammet som
projektansökan borde hänföras till, är det skäl att ta kontakt med den finansierande NTMcentralen. NTM-centralen kan enligt egen prövning godkänna att en projektansökan som

passar med ett visst tema också hänförs till ett annat särskilt mål än de ovan nämnda, om
det är ändamålsenligt med tanke på projektets innehåll.
Finlands strukturfondsprogram finns på adressen www.strukturfonder.fi > Om
strukturfonderna > Program för hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Sökanden förutsätts läsa
in sig på programmets ESF-finansierade prioriterade områden och deras särskilda mål.
Innan projektplanen utarbetas, är det skäl att vara i kontakt med den NTM-central som svarar
för ESF-finansieringen på det egna området.
Utarbetande av ansökan om internationellt samarbete och sökande av internationella
samarbetspartner
Allmänna anvisningar för dem som ansöker om ESF-projekt samt information om
handläggning och val av ansökningarna finns på adressen www.strukturfonder.fi > För
sökanden. I denna ansökningsanvisning ges de särskilda anvisningar som förutsätts vid
utlysningen gällande ESF-finansierat internationellt samarbete.
Utgångspunkter för planering av ett projekt med internationellt samarbete
Planeringen av ett nytt projekt med ESF-finansierat internationellt samarbete utgår från ett
problem eller behov som identifierats i Finland. Utifrån det fastställs projektets mål och
planeras åtgärder för att få tydliga resultat och ett brett genomslag. Projektet förutsätter ett
nationellt partnerskap mellan två eller flera organisationer som ansöker om finansiering. Över
partnerskapet avfattas ett partnerskapsavtal. Antalet samarbetspartner är inte avgörande i
sig, utan projektets innehåll, resultat och effekt. För strukturfondsprogrammets prioriterade
områden och deras särskilda mål har det uppställts resultat- och outputindikatorer som
presenteras i bilaga 2 och 3 till programdokumentet. Av de projekt som får finansiering
förutsätts att de producerar mätbara resultat och bidrar till att resultat- och
outputindikatorerna för respektive särskilda mål uppnås.
Ett nytt eller redan pågående projekt som sökanden vill ska omfatta internationellt samarbete
ska innehållsmässigt anknyta till något av de fyra temana som överenskommits på EU-nivå.
Det är viktigt att identifiera vilket mervärde internationellt samarbete kan ge projektet i
förhållande till den nationella verksamheten. Inom internationellt samarbete är det väsentligt
att samarbetspartnerna utvecklar tillsammans och lär sig av varandra. Ett projekt måste ha
åtminstone en internationell samarbetspartner från en annan EU-medlemsstat och ett avtal
om internationellt samarbete som ingåtts mellan samarbetspartnerna. I Finlands
strukturfondsprogram prioriteras särskilt samarbete mellan medlemsländerna i
Östersjöområdet för att främja målen i Östersjöstrategin, men samarbetspartnerna kan också
komma från andra medlemsländer. Det är skäl att lägga märke till att EU-medlemsländernas

deltagande i den samordnade utlysningen gällande ESF-finansierat internationellt samarbete
varierar beroende på tema.
Utarbetande av ansökningar i EURA-systemet
Finansiering för ett nytt projekt med ESF-finansierat internationellt samarbete söks genom att
fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet på adressen
https://www.eura2014.fi/hakija. Inloggningen till EURA2014:s e-tjänst sker med
skatteförvaltningens avgiftsfria Katso-identifieringstjänst. Mer information om Katso-koden
finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp och på Skatteförvaltningens webbplats
www.skatt.fi.
När sökanden fyller i ansökan, bör han eller hon noga läsa de ifyllningsanvisningar som finns
i systemet. Ansökan riktas till den NTM-central som beviljar finansiering på det område där
projektets verksamhet i Finland i huvudsak genomförs.
Pågående ESF-projekt gör en ändringsansökan i EURA2014-systemet. I ändringsansökan
inkluderas åtgärderna och kostnaderna för det internationella samarbetet.
Såväl nya ansökningar som ändringsansökningar ska lämnas till den finansierande
myndigheten för behandling senast 3.10.2016.
De finansierande NTM-centralernas evenemang för rådgivning och vägledning till
sökande
De NTM-centraler som beviljar finansieringen ordnar i maj 2016 evenemang för att ge
rådgivning och vägledning till sökande som utarbetar en projektansökan eller
ändringsansökan som gäller internationellt samarbete. Närmare information om tidpunkten
för evenemangen och deras innehåll publiceras på webbplatsen www.strukturfonder.fi under
april månad. Efter att evenemangen har hållits kan de sökande börja söka internationella
samarbetspartner i en EU-databas.
Att söka internationella samarbetspartner samt avtala om internationellt samarbete
När ansökningsanvisningen avfattades, var den webbplats och databas som EU ska
upprätthålla till stöd för utlysningen och anvisningarna i anslutning till dem ännu inte i bruk.
På webbplatsen www.strukturfonder.fi informeras så fort som möjligt efter att de har öppnats
och tagits i bruk. Vid de regionala rådgivnings- och vägledningsevenemangen går man också
genom webbplatsen och databasen samt anvisningarna.
I EU-databasen matar projektsökanden in uppgifter om både projektsökandena och projektet
på engelska. Det är viktigt att beskriva vad man inom projektet förväntar sig av det
internationella samarbetet. I detta skede görs en hänvisning till något av de tidigare nämna

fyra temana som överenskommits på EU-nivå. De NTM-centraler som beviljar finansieringen
registrerar i databasen att de har godkänt både projektsökandena och projektet. Det innebär
dock ännu inte att projektet har fått ett positivt finansieringsbeslut, utan endast att den
finansierande myndigheten bedömer att de sökande och projektet är lämpliga att söka
internationella samarbetspartner i EU-databasen. Projektansökningar som gäller
internationellt samarbete handläggs och beslut om val av projekt fattas först efter att
ansökningstiden har gått ut 3.10.2016.
Projektet måste hitta åtminstone ett ESF-projekt i ett annat medlemsland som
samarbetspartner. Efter att en eller flera lämpliga samarbetspartner har hittats, för de
ansökande organisationerna förhandlingar om innehållet i det internationella samarbetet och
fastställer målen för samarbetet samt vilka åtgärder som ska genomföras. Målet bör vara att
utveckla gemensamt och lära sig av varandra, t.ex. endast studiebesök räcker inte som
innehåll för internationellt samarbete. När organisationerna har kommit överens om det
internationella samarbetets innehåll, upprättar de ett partnerskapsavtal om det internationella
samarbetet. Avtalet sparas i EU-databasen. De myndigheter som beviljar finansieringen i de
medlemsländer som de internationella samarbetspartnerna kommer från registrerar i
databasen att de har godkänt partnerskapsavtalet om internationellt samarbete.
Partnerskapsavtalet ska vara klart innan projektansökan lämnas in till myndighetsbehandling
i EURA2014-systemet senast 3.10.2016.
I denna utlysning är det inte möjligt att få förberedande finansiering för att söka
internationella samarbetspartner och förhandla och avtala om internationellt samarbete. De
ansökande organisationerna ska alltså använda egen finansiering för att förbereda det
internationella samarbetet.
Val av projekt för ESF-finansierat internationellt samarbete
När ansökningarna utvärderas, används de urvalskriterier som godkänts av
övervakningskommittén för Finlands strukturfondsprogram och som finns på adressen
www.strukturfonder.fi > För sökanden > Projektens allmänna och särskilda urvalskriterier.
Projekten måste uppfylla programmets alla allmänna urvalskriterier för att bli valda. De
särskilda urvalskriterierna lyfter i sin tur för varje särskilt mål fram de projekt som bäst
motsvarar innehållet i programdokumentets särskilda mål samt de i programmet definierade
horisontala principerna (jämställdhet, likabehandling, hållbar utveckling och främjande av
EU:s strategi för Östersjöområdet). Ytterligare information om de horisontala principerna
finns här: www.strukturfonder.fi > Om strukturfonderna > Övergripande teman.

De NTM-centraler som beviljar finansieringen har för denna utlysning också definierat
följande kompletterande urvalskriterier:
•
•
•

Det internationella samarbetet ger den nationella verksamheten ett tydligt mervärde
Innehållet i det internationella samarbetet gör det möjligt för de internationella
samarbetspartnerna att utveckla tillsammans och lära sig av varandra
Det uppstår sociala innovationer i projekten

När projekten utvärderas, poängsätts både de särskilda och de utlysningsspecifika
kompletterande urvalskriterierna. Valet av projekt grundar sig på det totala antalet poäng
som projekten får vid utvärderingen.
Urvalskriterierna och information om hur de poängsätts vid utvärderingen läggs ut på
www.strukturfonder.fi under april månad.
Kostnader i projekt med ESF-finansierat internationellt samarbete
Kostnader för både verksamheten i Finland och det internationella samarbetet inkluderas
som en helhet i projektansökans kostnadsförslag. Till ansökan bifogas en specifikation av de
uppskattade kostnaderna för det internationella samarbetet.
Vid internationellt samarbete betalar de olika medlemsstaternas ESF-projekt själva sina egna
kostnader för det internationella samarbetet. I Finland kan projekten innehålla skäliga
kostnader för verksamhet med internationellt samarbete som ordnas i hemlandet, såsom
partnerskapsmötes- och seminariearrangemang. Genomförare av andra medlemsstaters
ESF-projekt betalar ändå sina rese- och inkvarteringskostnader själva när de anländer till
Finland. Om de internationella samarbetspartnerna behöver dela upp kostnader för
gemensam produktion, t.ex. publikationer eller rapporter, ska det göras på ett genomskinligt
och jämlikt sätt.
Projektens kostnadsförslag upprättas med användning av de förenklade
kostnadsmodellerna, t.ex. den vanligaste kostnadsmodellen flat rate 17 %. Projekt med
internationellt samarbete, som vanligen har mer resekostnader, kan också använda sig av
kostnadsmodellen flat rate 15 %. Då söker man betalning för projektets alla resekostnader
enligt de faktiska kostnaderna. Ytterligare information om kostnadsmodellerna:
www.strukturfonder.fi > För projektaktörerna > Anvisningar > Förenklade kostnadsmodeller.
Ytterligare information finns också i EURA2014-systemets anvisningar.

Bilagor till ansökan
•
•
•

Beslut eller avtal om annan extern finansiering (inte huvudsökandens/delgenomförarnas
självfinansierade andel)
I gemensamma projekt avsiktsförklaringar mellan huvudsökanden och delgenomförarna
om projektsamarbetet.
Skattemyndighetens eller någon annan motsvarande utredning av huvudsökandens och
delgenomförarnas mervärdesskattebehandling i projektet i fråga, om
mervärdesskatteutgifterna inkluderas i projektets kostnader

När det gäller internationellt samarbete dessutom
•
•
•

En plan för innehållet i det internationella samarbetet
En specifikation av kostnaderna för det internationella samarbetet
Ett partnerskapsavtal om det internationella samarbetet

Ytterligare information
Ytterligare information om utlysningen och utarbetandet av ansökningar ges av:
Södra Finland:

Valtteri Karhu
Finansieringsexpert
NTM-centralen i Tavastland
Tfn 0295 025 149
valtteri.karhu@ntm-centralen.fi

Östra Finland:

Sirpa Raassina
Finansieringsexpert
NTM-centralen i Södra Savolax
Tfn 0295 026 159
sirpa.raassina@ntm-centralen.fi

Västra Finland:

Mika Villa
Finansieringsexpert
NTM-centralen i Mellersta Finland
Tfn 0295 022 776
mika.villa@ntm-centralen.fi

Norra Finland:

Marika Lindroth
Finansieringsexpert
NTM-centralen i Norra Österbotten
Tfn 0295 037 082
marika.lindroth@ntm-centralen.fi

Ytterligare information om ESF-finansierat internationellt samarbete ges av:
Sirpa Liljeström
Konsultativ tjänsteman
Arbets- och näringsministeriet
Tfn 0295 047 981
sirpa.liljestrom@tem.fi

