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Anvisningar för sökanden

ESF-PROJEKTANSÖKAN
NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb
2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland. Ansökningar
inom prioriteringsområdena 3, 4 och 5 kan lämnas in. Projekten kan genomföras som lokala
eller landskapsöverskridande projekt i områdena Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland.
Ansökan görs elektroniskt på internet på adressen http://www.eura2014.fi/.
Ansökningarna ska lämnas in i systemet för behandling senast den 1 september 2014.
Ansökan riktas till NTM-centralen i Tavastland.
Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen
som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Den som använder tjänsten måste få behörighet att
använda Katso-koder för systemet EURA 2014. Dessa beviljas av Katso-huvudanvändaren
vid den egna organisationen. Även med behörigheten som huvudanvändare i Katso kan man
fylla i alla blanketter och lämna in dem till myndighetsbehandling, eftersom Katsohuvudanvändaren alltid har namnteckningsrätt i organisationen.
Systemet är helt och hållet elektroniskt, inga undertecknade pappersansökningar skickas till
myndigheten.
Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt
på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi
Vem kan söka?
Sammanslutningar som verkar i landskapen i Södra Finland (till exempel kommuner,
utbildnings- och utvecklingsorganisationer, företag, stiftelser och föreningar) kan ansöka om
finansiering.
Hurdana projekt kan finansieras?
Vi söker efter projekt som riktas till ungdomar (personer under 30 år) och som anknyter till
utbildning, sysselsättning och stödjande av delaktighet med följande särskilda mål:
prioriteringsområde 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
Särskilt mål 6.1 Främja sysselsättningen bland unga och andra personer med
svag ställning på arbetsmarknaden

Särskilt mål 8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och
studiekarriärer
prioriteringsområde 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande
Särskilt mål 9.1 Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och
utbildningsmässig jämlikhet
Särskilt mål 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och
omstrukturerade branscher
prioriteringsområde 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom
Särskilt mål 10.1 Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som
står utanför arbetslivet

En beskrivning av de åtgärder och målgrupper som kan få finansiering finns på adressen
www.rakennerahastot.fi/sv -> Om strukturfonderna -> Program för hållbar tillväxt och jobb
2014–2020. Sökanden bör bekanta sig med tyngdpunkterna i landskapsprogrammen för
projektets genomförandeområde.
Det rekommenderas att projekten genomförs under högst tre år.
Alla projekt ska utöver NTM-centralens finansiering även få annan finansiering. Stödet från
NTM-centralen är i regel högst 75 procent; de högsta stödnivåerna förutsätter särskilda
motiveringar. Annan finansiering kan vara finansiering från kommunen eller annan offentlig
och/eller privat finansiering. Sökanden måste även själv delta i finansieringen av projektet.
Man tillämpar förenklade kostnadsmodeller enligt vilka kostnaderna ersätts procentuellt.
Huvudregeln är att 17 procent av kostnaderna ersätts. Av motiverade skäl kan man också
tillämpa modeller där 15 procent och 40 procent av kostnaderna ersätts. Mer information om
de kostnadsmodeller som används finns på adressen www.rakennerahastot.fi/sv ->För
projektaktörerna -> Anvisningar -> Förenklade kostnadsmodeller samt i systemet
EURA2014.

Urvalskriterier
Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör
stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid
bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén
godkänt. Kriterierna fastställs senare. Bedömningskriterierna kommer att läggas upp på
webbplatsen www.rakennerahastot.fi/sv.
Inlämnande av ansökan
Ansökan till programmen görs via systemet EURA2014. Ansökan riktas till NTM-centralen i
Tavastland och lämnas in till myndighetsbehandling senast den 1 september 2014. Ansökan
kan endast göras elektroniskt, Katso-autentisering tillämpas.

Bilagor till ansökan




Beslut eller avtal om annan finansiering
Samarbetsavtal
Utredning av organisationens mervärdesskattebehandling i ifrågavarande projekt, om
mervärdesskatteutgifterna budgeteras som kostnader i projektet

Mer information och kontakt:
www.rakennerahastot.fi> Etelä-Suomi> Yhteystiedot> ELY-keskus (på finska)

