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Sinikka Kauranen/
Taina Lommi

ESF-utlysning för södra Finland
Vid NTM-centralen i Tavastland är
en ansökningsanvisning under
beredning för ESF-utlysningen i
södra Finland, som stänger i början
av september 2014
Utlysningen prioriterar UNGA.
Ansökningsplanen görs för ett år
framåt. Utöver den första
utlysningen är det meningen att
informera om tidpunkterna för
följande utlysningar och om
planerna för innehållet i
ansökningarna.
I den första utlysningen reserveras
högst den ram som reserverats i
MYAKerna 2014.

År 2015 är avsikten att reservera
medel i enlighet med ramen för
2015. Landskapsramarna beaktas.
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ESF Hållbar tillväxt och arbete i programmet
2014–2020
• Europeiska socialfonden källa för finansieringen i
Strukturfondsprogrammets prioriterade områden 3, 4 och
5.
• PO 3 Sysselsättning och arbetskraftens mobilitet
• PO 4 Utbildning, yrkeskunnande och livslångt lärande
• PO 5 Social delaktighet och kampen mot fattigdom
• Det här är ett program som avviker mycket från tidigare
ESF: programmålen har definierats som mål för grupper
med särskilda behov – i programmet ingår inte t.ex.
företagande eller främjande av företagsamheten.
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Resultatindikatorer per prioriterat område
Prioriterat
område

Resultatindikator

MÅL 2018:

PO 3

Arbetslösa och icke förvärvsarbetande
unga deltagare

10 400

Arbetslösa och icke förvärvsarbetande
personer över 54 år

7 520

Personer med enbart grundläggande
utbildning

11 760

PO 4

PO 5
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Deltagande studiehandledare,
karriärrådgivare och övriga
handledarexperter

9 600

Icke förvärvsarbetande personer (inte i
utbildning)

1 704

Långtidsarbetslösa

4 640

23.5.2014

Målen
Prioriterat
område

Indikator

Mål 2023

PO 3

Deltagare under 30 år i arbetslivet efter
avslutad åtgärd

30 %

Deltagare över 54 år i arbetslivet efter
avslutad åtgärd

23 %

Bättre välmående i arbetet inom
arbetsorganisationen

Ja/Nej

Deltagare som är i utbildning efter avslutad
åtgärd (av arbetslösa icke förvärvsarbetande
personer under 25 år)

50 %

Bättre kvalitet på vuxenutbildningen

Ja/Nej

Bättre arbets- och funktionsförmåga hos
deltagarna

Ja/Nej

PO 4

PO 5
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ESF-utlysning för södra Finland under den nya
programperioden
• 1. Utlysningen stänger 1.9.2014 – det övergripande
temat för hela regionen är UNGA
– Prioritering 3, 4 och 5 i programmet Hållbar tillväxt och
arbete
• 2 utlysningen stänger 30.1.2015
– prioritering 3 och 5
– eventuellt landskapsövergripande teman
• 3 utlysningen stänger 15.9.2015
– prioritering 4
– vid behov landskapsövergripande prioriteringar (såvida
de inte gjorts vid tidigare utlysningar)
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Projekten bedöms enligt särskilda mål
• Bedömningskriterierna för projekten är specifika för de
särskilda målen. Definiera de särskilda mål för vilka
ansökningar särskilt önskas.
• Projekten kan vara lokala, landskapsvisa eller
landskapsövergripande, t.ex.
* unga deltagare – lokala
* öka personalens kompetens, kan också vara
landskapsövergripande
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Finansieringsramen ska beaktas i finansieringen
• Finansieringsramen kräver också annan offentlig
finansiering; inte nödvändigt för varje enskilt projekt
• Stödprocenten (EU och staten) i denna utlysning högst
75 %
• Finansieringsmodell enligt projektet.
• Reservera högst 10 milj. euro
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Huvudtema Unga
• Huvudtemat Unga är både noggrant avgränsat och
mycket allmänt:
– nästan alla särskilda mål kan uppfyllas genom att
verksamheten riktas till unga.
– genom en avgränsning vill man underlätta
projektbedömningen
– samtidigt får alla parter öva sig inom ramen för ett
viktigt tema.
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Januari 2015
• Prioriterat område 3:
Särskilt mål 6.1 Främja sysselsättningen bland unga och
andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden
* projekt kan vid behov flyttas från höstens utlysning till
den här.
* utöver unga är också andra personer med svag
ställning på arbetsmarknaden med definitionsmässigt.
Andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden
kan vid behov definieras landskapsvis.
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Januari 2015
• PO 3, Särskilt mål 7.1 Bättre produktivitet och
välmående i arbetet
* utbildnings-, handlednings- rådgivnings- och
experttjänster som förbättrar produktiviteten och
välmåendet i arbetet hos sm-företag samt stärkt
kollegialt lärande
* utveckling och stärkande av välmåendet och
motivationen i arbetet med särskilt beaktande av äldre
anställdas motivation.
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Januari 2015
• PO 6: Särskilt mål 10.1 Förbättring av arbets- och
funktionsförmågan hos icke förvärvsarbetande
• I den här utlysningen söks särskilt helhetsmässiga
tjänster som stärker delaktigheten,
• Medborgarorienterad utveckling – projektverksamhet
utifrån ortspecifika helhetsplaner är alltså möjlig, i
kommunala centrumområden med över 23 000 invånare
• Bidrag kan också beviljas föreningar direkt
• Både stödöverföring och direkta stöd kan användas
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Januari 2015
• Landskapsövergripande teman kan också öppnas inom
vilket särskilt mål som helst, ifall teman uppstår:
exempelvis
* HTT-korridoren (diskussionen om vilken ESFverksamhet som kan genomföras i utvecklingskorridoren
är visserligen i sin linda).
* Bioekonomi (anknyter till ITI-tanken – och i det här
tänkandet handlar det uttryckligen om utveckling av
utbildningen).
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September 2015
• PO 4 Utbildning, yrkeskunnande och livslångt lärande
Särskilt mål 9.1 Förbättring av tjänster som stöder
övergångsfaser och jämlik utbildning
Särskilt mål 9.2 Förbättring av kvaliteten och utbudet hos
utbildningen inom tillväxt- och
strukturförändringsbranscher
Och utöver detta landskapsvisa teman, såvida
sådana behov uppträder.
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Ytterligare information
• www.rakennerahastot.fi
• www.ely-keskus.fi/hame
• Ansökan ska göras inom systemet EURA2014
med Katso-koden
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