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Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) riksomfattande ESF-åtgärder genomförs enligt
4:e riktlinjen för verksamheten "Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande".
Under denna ansökningsomgång ansöker vi om fortsättning på koordinationsprojektet
Kreativa och delaktiga Finland för åtgärdshelhetet Kunnande genom att engagera.
Länk till uppgifter om åtgärdshelhetet

Koordinationsprojektet har följande uppgift:
Koordinationsprojektets uppgift är att öka och stärka den multiprofessionella
samarbetskompetensen och samarbetet mellan läroinrättningarna och de offentliga, privata
och tredje sektorns aktörer som arbetar med unga. Avsikten är att med hjälp av
kunskapsproduktion, kommunikation och temaseminarier utveckla sådan kompetens hos
läroinrättningarna och aktörerna inom kultur-, idrott- och ungdomssektorn som på ett
mångsidigt sätt stärker ungdomarnas studieberedskap och motivation för studier.
Koordinationsprojektet
- främjar utvecklingsprojektverksamheten i anknytning till åtgärdsheltetet genom att
stödja kunskapsutbyte och nätverkande mellan projekten och aktörerna samt
verksamhetens lönsamhet och ändamålsenlighet (bl.a. förankring)
- producerar (kartlägger, samlar, sammanfattar) och förmedlar information om såväl
god praxis i utvecklingsprojekten för verksamhetsområdet som undersökningar och
utvecklingsarbete kring temat
- ordnar kurser och påverkningsmöten om samarbetsförmåga, god praxis och
undersökning där man sammanför läroinrättningar och aktörer inom kultur-, idrottoch ungdomssektorn samt intressenter och samarbetspartner till dessa,

-

deltar i och påverkar den offentliga debatten, utvecklingen och beslutsfattandet så att
de mål som ställts upp för åtgärdshelhetet uppnås (påverkningskommunikation)

Vi söker en projektör för koordinationsprojektet som tar ansvar för att uppgifterna sköts.
Projektören kan genomföra en del av projektets uppdrag som anskaffning.
Det finansierade koordinationsprojektet förutsätter en tydlig plan om
1. åtgärder som främjar utvecklingsprojektets verksamhet
2. kunskapsproduktionen
3. möten och evenemang genom projektet
4. åtgärder som gäller kommunikation och påverkan
Av planen ska framgå vilka ärenden som genomförs som projektets eget arbete och vilka
som anskaffningar.
Projektet ska genomföras i nära samarbete med det koordinerande projektet för
åtgärdshelhetet Kreativt kunnande.

Urvalskriterier för koordinationsprojekt:
Ansökningar bedöms och poängsätts enligt allmänna urvalskriterier godkända av
uppföljningskommittén för Finlands strukturfondsprogram 2014–2020 och enligt särskilda
målet 9.1 Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämställdhet inom
utbildning. Dessutom har finansiären definierat ett urvalskriterium enligt tema (preciserande
urvalskriterier).
Särskilda urvalskriterier
- Projektets åtgärder främjar direkt eller indirekt övergången från en utbildning till en
annan utbildning eller till arbetslivet, eller andra övergångar inom olika stadier i
arbetslivet.
- Projektets åtgärder främjar kunnandet för underrepresenterade grupper inom
utbildningen och genom detta sysselsättningsmöjligheterna.
- Projektet utvecklar nya lösningar, främjar proaktiva tillvägagångssätt eller producerar
speciellt mervärde till befintliga åtgärder.
- Projektet främjar samarbetet mellan olika aktörer.
- Projektet riktar sig speciellt till unga.
- Projektet stöder jämställdhet mellan könen.
- Projektet stöder likabehandling.
- Projektet stöder principer för hållbar utveckling.

-

Projektet stöder EU:s Östersjöstrategi.

Preciserande urvalskriterier
-

-

Projektplanen är i enlighet med målen för åtgärdshelheten Kunnande genom att
engagera
Projektplanen presenterar konkreta åtgärder för att uppfylla de uppgifter som
fastställts i ansökningsanvisningarna för koordinatiosprojektet.
Den som genomför projektet har visat kunskaper i att skapa nationella nätverk,
fungera i nätverk och förvaltning av nätverk för att förverkliga
koordinationssuppgiften.
Den som genomför projektet har kunskap och kompetens angående kultur-, idrotts-,
och ungdomsområden (bl.a. tredje sektorns aktörer).

