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1. Allmänt om ESF-utlysningen
NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska
socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av
landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och
Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till
området Västra Finland.
Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap
(landskapsöverskridande).
Denna utlysning är den sista regionala ESF-utlysningen enligt den etablerade tidtabellen i
Västra Finland under programperioden 2014-2020. Om finansieringssituationen medger
ytterligare utlysningar i Västra Finland efter att denna utlysning har genomförts, meddelas de
separat på webbplatsen www.strukturfonder.fi.
Till denna utlysning kan det inlämnas projektansökningar med syftet att främja
återhämtningen från de störningar som covid-19-epidemin orsakat på
arbetsmarknaden i Finland. När projektansökningarna utarbetas ska de eventuella
landskapsvisa begränsningarna i punkt 4 i denna ansökningsanvisning samt landskapens
prioriteringar beaktas. Vid beredningen av projektansökningar beaktas också den nationella
finansiering som på grund av de exceptionella förhållandena som covid-19-epidemin orsakat
eventuellt kanaliseras via statens tilläggsbudgetar och som t.ex. kan användas för att stöda
genomförande av utbildningar på olika utbildningsnivåer och/eller sysselsättning av
permitterade och arbetslösa.

Hurdana projekt kan finansieras?
De projekt som finansieras ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram
Hållbar tillväxt och jobb 2014 – 2020. Strukturfondsprogrammet finns på adressen
www.strukturfonder.fi > Om strukturfonderna > Program för hållbar tillväxt och jobb 20142020. Projekten önskas också främja att det nya regeringsprogrammets mål uppnås.
Förutom att motsvara strukturfondsprogrammet förväntas också att projektansökningarna
ska grunda sig på ett behov och vara konkreta. I ansökan ska sökanden på ett konkret
sätt beskriva de lokala/regionala behov som verksamhetsmiljön ger upphov till hos projektets
målgrupper och som sökanden vill tillgodose genom sin ansökan. För projektet ska
uppställas tydliga och konkreta mål, såväl innehållsmässiga som kvantitativa, som motsvarar
behoven. I ansökan ska sökanden också på ett tydligt och konkret sätt beskriva de åtgärder
med vilka de uppställda målen kan uppnås. I sin ansökan ska sökanden också klart kunna
visa att de lösningar som ska utvecklas har ett nyhetsvärde gentemot de tjänster och
koncept som redan finns. I projekt som genomförs av flera aktörer tillsammans är det viktigt
att ta i beaktande att arbetsfördelningen mellan projektaktörerna är genomtänkt och tydligt
beskriven i projektansökan. Innan ansökan lämnas in ska förhandlingar föras med de andra i
ansökan nämnda samarbetsparterna som inte får stöd från projektet och deras roll i
genomförandet av projektet ska beskrivas tydligt i ansökan (t.ex. NTM-centralerna, arbetsoch näringsbyråerna, kommunerna eller andra myndigheter samt andra regionala aktörer,

såsom landskapsförbundet, handelskammaren eller företagarorganisationerna eller aktörer i
tredje sektorn).
Det är bra att komma ihåg att tack vare de förenklade kostnadsmodellerna är det också
möjligt att få ESF-finansiering för små och kortvariga försöksprojekt. Vi uppmuntrar sökande
att också planera och söka stöd för sådana mer riskbenägna och konkreta försöksprojekt.
För strukturfondsprogrammets prioriterade områden och deras särskilda mål har det
uppställts resultat- och output-indikatorer som finns presenterade i bilaga 2 och 3 till
programdokumentet. De projekt som får finansiering förutsätts producera mätbara
resultat och bidra till att de särskilda målens resultat- och outputindikatorer uppnås.
Eftersom det är fråga om regional finansiering, måste projekten också vara förenliga med
de mål och prioriteringar som landskapen på projektets område skrivit in i
landskapsprogrammen. Information om landskapsprogrammen finns på adressen
www.strukturfonder.fi > Västra Finland (kartan till höger) > Utvecklingstyngdpunkterna, där
det finns länkar till landskapens webbplatser.
Tiden för att genomföra ett projekt är högst tre år. Projekt som finansieras under
programperioden 2014–2020 kan som längst pågå till 31.8.2023.
Finansiären kan enligt eget gottfinnande också förhandla med projektaktörerna om
sammanslagning av separata projektframställningar, ifall det är ändamålsenligt.
ESF-projekten kan också ha ett internationellt samarbete med utvecklare i andra EU-länder
bland annat när det gäller att utveckla verksamhet och sprida god praxis. Ytterligare
information om internationellt samarbete i ESF-projekt ges av finansieringsexpert Mika Villa,
mika.villa@ntm-centralen.fi, tfn 0295 022 776.

Vem kan söka finansiering?
Finansiering kan sökas av olika sammanslutningar (stödtagare), t.ex. kommuner, utbildningsoch utvecklingsorganisationer, företag, stiftelser och föreningar. Vem som kan få stöd
varierar beroende på de särskilda målen; närmare uppgifter finns i strukturfondsprogrammet.

Hur mycket finansiering kan sökas?
NTM-centralens stöd kan i allmänhet vara 50–80 % av projektets kostnader. I denna
utlysning kan NTM-centralens stöd till ett projekt vara högst 80 % av projektets
kostnader. Den slutliga stödnivån fastställs i de förhandlingar som förs om finansieringen
innan finansieringsbeslutet fattas. I alla projekt måste förutom den av NTM-centralen
beviljade ESF-finansieringen och statens medfinansiering också ingå annan finansiering.
Sökanden (och möjliga delgenomförare) måste också själv bidra till finansieringen av
projektet (självfinansierad andel).
Understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) kan på vissa
villkor användas som självfinansierad andel i ett ESF-projekt, ifall det finns beröringspunkter

mellan projektets verksamhet och STEA:s riktlinjer för beviljande av understöd. STEAunderstöd kan endast hänföras till den självfinansierande andelen för projekt som genomförs
av sådana organisationer som är berättigade till understöd från STEA. Ytterligare information
om STEA:s understöd finns på adressen http://www.stea.fi/web/sv/framsida
ESF-finansieringen och den statliga finansieringen betalas till projektägaren i efterskott
utgående från de faktiska kostnaderna. Under vissa förutsättningar kan projektägaren få en
del av finansieringen i förskott. Läs mer på www.strukturfonder.fi > För projektaktörerna >
Anvisningar > Att ansöka om utbetalning.

Hur ansöker man om finansiering?
Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet,
som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija. När sökanden fyller i ansökan, är det
skäl att noga läsa de ifyllnadsanvisningar som finns i systemet.
Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in i EURA2014systemet till myndighetsbehandling senast 1.10.2020.
När en ansökan lämnas in till myndighetsbehandling lönar det sig att beakta att EURA2014systemet inte godkänner att en felaktigt ifylld ansökan lämnas in till myndighetsbehandling.
Eventuella brister i ansökan kan kontrolleras med hjälp av "Kontrollera"-funktionen hela tiden
medan man fyller i ansökan.
Närmare anvisningar för hur man gör ansökan finns i denna anvisning under punkt 3
Anvisningar för att göra ansökan. Ytterligare information ges vid behov också av NTMcentralens finansieringsexperter (ESF). Deras kontaktuppgifter finns på webbplatsen
strukturfonder.fi på adressen http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely

Hur bedöms projekten?
Vid bedömningen av projekt används bedömningskriterier som har godkänts av
strukturfondsprogrammets uppföljningskommitté. De finns på 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). De särskilda urvalskriterierna poängsätts på skalan 1-5,
utöver det har de också tilldelats en viss vikt. Hur de särskilda urvalskriterierna har
viktats i denna utlysning framgår av de bifogade tabellerna.
Den finansierande myndigheten har också definierat ett regionalt kompletterande
urvalskriterium: ”Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på projektets
område.” Detta regionala urvalskriterium poängsätts på skalan 1-5.

För att en ansökan ska komma i fråga för att bli beviljad finansiering måste den vid
bedömningen få åtminstone hälften av såväl de särskilda som de regionala
urvalskriteriernas viktade poäng.
Ansökningarna behandlas inte bara av den finansierande myndigheten utan också inom
respektive landskap av sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp och om det enligt
landskapet behövs också av landskapets samarbetsgrupp.

2. Preciseringar per särskilt mål
Utöver det som fastställts i strukturfondsprogrammet preciseras beviljandet av finansiering
för målgruppernas del enligt följande:
-

När det gäller särskilt mål 7.1. (Förbättring av produktivitet och arbetshälsa) hör
offentliga arbetsorganisationer inte till målgruppen i denna utlysning.
När det gäller särskilt mål 9.2. (Förbättring av utbudet och kvaliteten av utbildningen
för tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher) bör mikroföretag och små och
medelstora företag inkluderas i de egentliga målgrupperna för de projekt som får
finansiering.

I projekt som gäller dessa särskilda mål måste sökanden redan i ansökningsskedet visa att
det finns tillräckligt många företag som är engagerade i projektet. Företagen ska redan i
ansökningsskedet knytas till projektet, t.ex. genom intentionsavtal eller intentionsförbindelser
eller på något annat verifierbart sätt.
Särskilt när det gäller beredningen av projektansökningar inom prioriterat område 3 och
delvis också prioriterat område 5 ska de kommunala sysselsättningsförsök som är på
kommande tas i beaktande.
Särskilt när det gäller projektansökningar inom prioriterat område 5 ska nationellt understödd
statsbidragsverksamhet beaktas till den del det behövs. I projektberedningen är det viktigt att
beakta de projekt för framtidens social- och hälsocentraler som är i startskedet, t.ex. projekt
som verkställer Programmet för arbetsförmåga. Ytterligare information om statsunderstöd
som kan sökas från SHM: https://stm.fi/sv/finansiering-ochunderstod/statsunderstod/ansokan-om-statsunderstod-varen-2020. Hänsyn ska också tas till
verkställandet av Strategin för psykisk hälsa 2020–2030: https://stm.fi/sv/artikeln//asset_publisher/uusi-mielenterveysstrategia-ryhdistaa-tulevaisuudenmielenterveyspolitiikkaa.

3. Anvisningar för att göra ansökan
Kostnadsmodeller
I projekten används i regel kostnadsmodellen Flat rate 17 %.
Av grundad anledning kan man också tillämpa
• kostnadsmodellen Flat rate 15%
• kostnadsmodellen Flat rate 40%
• kostnadsmodellen Lump sum (engångsersättning)
Engångsersättningsmodellen Lump sum lämpar sig för små projekt vars resultat/åtgärder
kan definieras entydigt och tydligt redan i ansökningsskedet och där den risk som hänför sig
till uppnåendet av resultaten är liten. Sådana projekt kan t.ex. vara projekt som har ett mål
och projekt som går ut på att genomföra en åtgärd en gång. I projekt som omfattas av
engångsersättningsmodellen kan den offentliga finansieringen (EU/staten +
kommunfinansiering + annan offentlig finansiering) vara högst 100 000 €. Förutom offentligt
stöd kan i projektets finansiering också ingå privat finansiering.
I planeringen av ett projekt som grundar sig på engångsersättning bör det beaktas att
sökanden i projektansökan ska beskriva sitt projekts mål/resultat, åtgärder, målgrupp för
verksamheten samt kostnadsberäkning realistiskt, specificerat samt entydigt. För att
definiera projektets resultat ska projektet ta fram material som kan användas för att verifiera
de i projektbeslutet godkända resultaten/åtgärderna. Vid behandlingen av projektansökningar
som grundar sig på engångsersättningsmodellen följs de normala författningarna för
respektive stödsystem bl.a. när det gäller de självfinansierade andelar som krävs för
finansieringen, högsta stödbelopp som kan beviljas, kostnadernas stödberättigande samt
varaktigheten hos den verksamhet som stöds. När projektansökningarna bedöms tillämpas
utöver det programdokumentet Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 samt uppföljningskommitténs allmänna och särskilda urvalskriterier på samma sätt som
när andra projektansökningar bedöms. Finansiering som betalas ut som engångsersättning
kan inte beviljas för projekt, för vilka urvalsförfarandet grundar sig på offentlig upphandling
enligt den nationella upphandlingslagen (348/2007).
Mer information om de kostnadsmodeller som används finns på www.strukturfonder.fi > För
projektaktörerna > Anvisningar > Förenklade kostnadsmodeller. Information finns också i
EURA2014-systemet. Det är bra att redan i ansökningsskedet ta kontakt med finansiären om
avsikten är att använda en alternativ kostnadsmodell.

Deltagare i ESF-projekt
Om verksamheten i ett utvecklingsprojekt riktar sig till arbetslösa, ska sökanden diskutera
med arbets- och näringsbyrån om projektets åtgärder och samarbete (t.ex. hänvisning
av kunder) innan finansieringen söks. Samarbetets innehåll ska beskrivas i
ansökningsblanketten. Ansvaret för att kunder hänvisas till projektet ligger ändå hos
projektgenomförarna.
När det gäller projekt som vänder sig till mikroföretag och små och medelstora företag måste
sökanden redan i ansökningsskedet veta att det finns tillräckligt många engagerade
företag och företagen ska redan i ansökningsskedet knytas till projektet genom
intentionsavtal eller intentionsförbindelser eller på något annat verifierbart sätt. Det lönar sig
att ta kontakt med finansiären, om det råder osäkerhet om i vilka fall företagsförbindelser
behöver bifogas ansökan.
Offentliga arbetskraftstjänster i ESF-projekt
Enligt den anvisning som arbets- och näringsministeriet har gett i egenskap av
förvaltningsmyndighet har offentliga arbetskraftstjänster kunnat förverkligas med ESFfinansiering fram till 31.5.2020 när det gäller lönesubvention och kan förverkligas fram till
30.9.2020 när det gäller arbetskraftsutbildning och träning. På grund av de ovannämnda
tidtabellerna kan ESF-finansiering inte längre beviljas för parallella projekt som inkluderar
lönesubvention, arbetskraftsutbildning eller träning. Sökande ska ta kontakt med arbets- och
näringsbyråerna på sitt eget område för att säkerställa att projektdeltagarna vid behov har
möjlighet att delta i offentliga arbetskraftstjänster som finansieras med nationell finansiering.

Vad ska göras före projektet och vad efter?
I ansökan ska sökanden redogöra för hur man i planeringen har beaktat sådana resultat av
tidigare projekt som är av betydelse för projektet eller annat utvecklingsarbete i branschen.
Sökanden ska också redogöra för hur verksamheten ska fortsätta eller resultaten utnyttjas
efter att projektet har avslutats.
Stödet får inte utnyttjas som allmänt verksamhetsbidrag. Stödtagaren måste ha tillräckliga
ekonomiska och andra förutsättningar för att genomföra projektet. Stödtagaren måste också
ha förutsättningar att svara för att verksamheten fortsätter efter att projektet har avslutats
eller så måste verksamheten kunna överföras på någon annan namngiven instans.
Resultaten av ett utvecklingsprojekt måste kunna utnyttjas allmänt.
Sökanden bör noga läsa ansökningsblanketten, strukturfondsprogrammet och de
anvisningar som finns i EURA2014-systemet. När projektet planeras, bör man på förhand
tänka genom till vilket prioriterat område och vilket särskilt mål projektet ska höra. Det är
viktigt att välja rätt prioriterat område, för det avgör hur det övriga innehållet i ansökan
utformas. Ansökan kan ändras ända fram till att den har lämnats in till
myndighetsbehandling.

I ett gemensamt projekt är det bara projektägaren som använder EURA2014-systemet.
Mellan de olika genomförarna ska det ingås ett avtal, som ger projektägaren fullmakt att
representera delgenomförarna. Avtalet lämnas in som bilaga till ansökan.

Inlämning av ansökan
Inloggningen i EURA 2014-systemets e-tjänster sker med stark Suomi.fiidentifikation som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata. För att logga in i systemet behövs en personlig stark identifikation,
såsom personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Sökanden kan själv
välja önskad identifieringsmetod. Mer information om bankkoder fås av den egna
banken, om mobilcertifikat av mobiloperatören och på https://mobiilivarmenne.fi/sve/
och om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas och
polisens webbsidor.
För att använda EURA 2014-systemet behövs förutom identifikation också
Suomi.fi-fullmakter. Användningen av EURA 2014 förutsätter att en person som har
rätt att teckna den sökande organisationens firma ger användaren fullmakt att använda
tjänsten under Fullmakter i Suomi.fi. I tjänsten finns tre slags fullmakter som en person
med firmateckningsrätt kan bevilja sin organisations EURA 2014-användare:
• förberedning av strukturfondsprojektets handlingar
• beredning av strukturfondsprojektets handlingar och inlämning för handläggning
samt
• förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för
handläggning och administrera uppgifter.
Ytterligare information finns på strukturfonder.fi under > För sökanden > Katso-tjänsten
upphör – ersätts av Suomi.fi-tjänsten.

Bilagor till ansökan
•
•
•

•

Beslut eller avtal (åtminstone intentionsavtal) om annan extern finansiering (behövs
inte om huvudsökandens /delgenomförarnas självfinansierade andel)
I gemensamma projekt huvudsökandens och delgenomförarnas intentionsavtal om
projektsamarbetet
I projekt som riktar sig till mikroföretag och små och medelstora företag
intentionsavtal med de deltagande företagen eller intentionsförbindelser av företagen
eller andra dokument som visar att företagen förbundit sig till projektet.
Skattemyndighetens eller någon annan motsvarande utredning av huvudsökandens
och delgenomförarnas mervärdesskattebehandling i projektet, om
mervärdesskatteutgifterna inkluderas i projektets kostnader. En utredning av
mervärdesskattebehandlingen begärs senast i det skede då det har beslutats att
projektet beviljas finansiering.

4. Landskapens prioriteringar
Den regionala ESF-finansieringen för Västra Finland är indelad enligt landskapsvisa ramar.
Vilken mängd ESF-finansiering som är tillgänglig varierar enligt landskap och prioriterat
område. Nedan nämns eventuella landskapsvisa prioriteringar som det särskilt önskas att
projektansökningarna ska motsvara i denna utlysning.
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen.
I Södra Österbotten uppmuntras sökande särskilt att förbereda
•

projekt som riktar sig till att få nyutexaminerades och arbetssökandes kompetens att
bättre matcha företagens rekryteringsbehov,

•

projekt som strävar efter att få unga under 30 år som saknar yrkesutbildning att söka
sig till utbildning och slutföra studierna,

•

projekt som för unga och vuxna främjar delaktighet i arbetslivet, bättre arbetsförmåga
och rehabilitering för att bli arbetsför.

Det önskas att projekten beaktar de möjligheter som digitaliseringen och distans- och
webbstudier medför. Projekten ska också ta hänsyn till de kunder med invandrarbakgrund
som hör till målgruppen och deras behov.

MELLERSTA FINLAND
Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen.
I Mellersta Finland uppmuntras sökande att bereda projekt som har målet att hitta lösningar
på de svårigheter som coronaviruset orsakat i landskapet, t.ex. ledande av distansarbete och
välbefinnande i arbetet samt olika slags kompetensluckor i elektroniska arbetsmiljöer.
Utöver det önskas i Mellersta Finland särskilt projekt som gäller området Saarijärvi-Viitasaari.

MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen.
Prioriterat område 3
I Mellersta Österbotten söks projekt som är innovativa, t.ex. drar nytta av digitala lösningar,
och stöder verkställandet av det kommunala sysselsättningsförsöket i landskapet för att
främja sysselsättningen för unga och andra personer med svag ställning på

arbetsmarknaden. I denna utlysning beaktas också projekt som strävar efter att ge personer
som är permitterade under utlysningstiden en starkare ställning på arbetsmarknaden i
enlighet med investeringsprioriteringarna under de särskilda målen inom prioriterat område
3.
Prioriterat område 4
I projektutlysningen prioriteras projekt med syftet att utveckla kvaliteten på och utbudet av
utbildning inom tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher. Särskild uppmärksamhet fästs vid
uppdatering av den kompetens som landskapets arbetsföra befolkning behöver i sitt arbete i
syfte att främja meningsfulla yrkeskarriärer, en god sysselsättningsutveckling samt
företagens konkurrenskraft.
Prioriterat område 5
I denna utlysning finns det ingen särskild prioritering inom det prioriterade området.
I denna projektutlysning beaktas i mån av möjlighet också andra projektansökningar som är
förenliga med investeringsprioriteringarna under de särskilda målen inom prioriterat område
3, 4 och 5 i programdokumentet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.
Om avsikten är att ansöka om extern finansiering av kommunerna, ombeds sökanden lämna
in ansökningarna om kommunfinansiering på webbplatsen KPKuntaraha.fi samtidigt som
ESF-projektansökan lämnas in till myndighetsbehandling i EURA.

BIRKALAND
Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen.
I projektförslagen sätter vi särskilt värde på omfattande samarbete, konkreta åtgärder samt
fördomsfritt kombinerande av kunnande. Coronapandemin har också lyft fram nya
utvecklingsbehov – vi efterlyser många olika slags idéer och förslag till lösningar som främjar
starkare företag, högre sysselsättning och en matchande och smidig utbildning och som
stöder den lokala och regionala ekonomin. Klimatförändringen förutsätter resurssmarthet och
utveckling av handlingssätt samt produkter och tjänster. Projekten kan fortsättningsvis vara
snabba försök eller fleråriga utvecklingsprojekt.
Sökande uppmuntras att förbereda utvecklingsprojekt särskilt på följande teman under
prioriterat område 3 (Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet) och 4 (Utbildning,
yrkesskicklighet och livslångt lärande):
Sysselsättning och produktivitet genom välbefinnande i arbetet. Att förbättra
arbetshälsan och produktiviteten vid mikroföretag och små och medelstora företag med
åtgärder som gäller välbefinnandet i arbetet oberoende av bransch. Smart
(distans)chefsarbete, organisering av (distans)arbetet, styrning och ledning främjar
produktiviteten. Att i förebyggande syfte förutse arbetsförmågans betydelse och utveckla
upprätthållandet. Invandrarföretagare som sysselsättare av krävande grupper. Hur minska
de fördomar som gäller bristande språkkunskaper vid sysselsättning och rekrytering av

utländska studerande? Företagens personals kunnande när det gäller digitala verktyg? Nya
sätt och tjänster för sysselsättning – hur ska man för bl.a. ensamföretagare och
korttidsanställda samt hyrda arbetstagare kunna utveckla sådana former av stöd,
välbefinnande i arbetet, nätverk och kontinuerlig uppdatering av kompetensen som
traditionellt sett erbjudits på arbetsplatserna?
Främjande av branschernas förnyelse och utveckling vid strukturomvandling och
tillväxt. Den tillverkande industrin och exportindustrin, digitalisering inkl. datasäkerhet,
utnyttjande av artificiell intelligens, robotik och artificiell syn. Främjande av resurseffektivitet
och cirkulär ekonomi, inkl. slutna materialkedjor, kvalitetsfaktorer inom byggande,
materialeffektivitet och en logistik som minimerar utsläpp. Hur säkerställer vi att det på
området finns sådant kunnande som kolbindande lösningar kräver? Här lyfter
Tammerforsregionens MBT-avtal särskilt fram betydelsen av träbyggande. Hur planerar vi
bort avfallet, systemiska lösningar och det kunnande som de kräver? Hurdana modeller för
prognostisering av omvärlden och marknaden, riskhantering och informationsledning skulle
företag inom tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher kunna ha nytta av vid snabba och
överraskande omställningar? Hur säkerställer vi branschkunnandet vid förändringar, särskilt
fortbildning för personalen? Hur kan utbudet av utbildning på olika nivåer så bra som möjligt
ställas till företagens förfogande, utveckling av utbildningsförmedling? Mångsidig utveckling
av mikroföretags och små och medelstora företags elektroniska affärsverksamhet –
coronasituationen har visat att det finns stora brister i kunnandet och utnyttjandet av
elektroniska system.
Avveckling av branschernas könsdominans och uppdatering av arbetsuppgifternas
image i syfte att säkerställa kunnig arbetskraft och tillräckligt med sökande till
branschutbildning. T.ex. med sådana vägledningsförfaranden för att lära känna företag,
branscher och utbildning som är gemensamma för läroanstalter på andra stadiet (inkl.
gymnasier) och som avses bli permanenta koncept.
Främjande av andra stadiets yrkesutbildningsreform. Ett omfattande gemensamt projekt
mellan yrkesutbildningen och företagarorganisationerna håller på att starta i landskapet och i
denna pågående utlysning är det möjligt att komplettera detta projekt med systerprojekt som
avser aktörer som fattas. Samarbetet mellan projekten och sammanjämkning av åtgärderna
är väsentligt för att de uppställda målen ska nås.
Introduktion till arbetslivet och fortsatt utbildning efter studierna, stöd också via
kompletterande utbildning.
Inom prioriterat område 5 (Social delaktighet och fattigdomsbekämpning) uppmuntras särskilt
till omfattande utvecklingsprojekt eller försök som stöder följande prioriteringar:
Förebyggande och sektorsövergripande samarbete mellan centrala aktörer när det
gäller att höja effekten av det integrerande kundarbetet. Konkreta försök inom befintliga
modeller på området. Tidigt ingripande och lågtröskeltjänster. Hur kan man i framtiden
producera när- och vardagstjänster som främjar delaktighet? På vilket sätt kan man skapa
bättre förutsättningar att använda dessa tjänster och också främja delaktigheten så att den
har en inverkan på tjänsterna och hur nå ut till klienterna? Hur avbryta sämre förutsättningar

som går vidare till nästa generation och utanförskap i fråga om arbetsmarknaden och
utbildning? Hur på ett effektivare sätt kunna upptäcka tillstånd som gäller hälsa och
funktionsförmåga vid utdragen arbetslöshet och avhjälpa dem? Kompetenshöjning för
serviceleverantörerna som del av utvecklingslösningarna.
Gemenskap och delaktighet i den elektroniska världen. Hur stöda lika möjligheter och
servicens tillgänglighet? För vad och på vilket sätt kan elektroniska tjänster erbjuda
kompletterande lösningar? Användning av erfarenhetsexperter när tjänster utvecklas. Den
yrkesutbildade personalens kompetens är ett stöd här.
Coronavirusepidemins konsekvenser för utsatta grupper och förslag till lösningar på
dessa problem samt riskhantering i servicesystemen och alternativa sätt att producera
tjänster, med andra ord försörjningsberedskap som gäller delaktighet. Stöd i vardagen till
dem som står utanför arbete och utbildning, åtgärder för att förbättra välmåendet och
funktionsförmågan. De svagaste försvagas ytterligare vid exceptionella förhållanden och
behöver stöd för att ta sig ur svårigheter, t.ex. nya projektidéer för det ekonomiskt inriktade
socialarbetet. Idrott och kultur en del av stödverksamheten.

ÖSTERBOTTEN
På grund av finansieringssituationen söks det under denna ansökningsomgång inga nya
projekt i Österbotten under något av de ESF-finansierade prioriterade områdena i Finlands
strukturfondsprogram.

SATAKUNTA
Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen.
I Satakunta betonas projekt som hjälper såväl privatpersoner som företag att klara av och
återhämta sig från COVID19-krisen.
Coronakrisen har medfört en betydande utökning av distansstudier och distansvägledning
och en del av undervisningen och vägledningen kommer även i framtiden att ske digitalt. Alla
jobbsökargrupper har inte färdigheter för detta eller så har de bristande färdigheter, vilket
skapar ett behov av att utveckla och förstärka det digitala kunnandet.
•

Stärka och bredda användningen av digitala inlärningsmiljöer, lösningar och
tillämpningar vid kompetenshöjning i syfte att bredda, komplettera och uppdatera
kompetensen och yrkeskunskapen.

•

Utvecklingsprojekt med målet att minska ungdomsarbetslösheten genom att stärka
arbetslivsfärdigheterna.

•

Projekt som vid långvarig permittering eller arbetslöshet stöder alternativet att
sysselsätta sig själv som egenföretagare eller genom annan företagsverksamhet.

•

Projekt som stöder uppdatering av yrkeskunskapen eller omskolning till en ny
bransch, t.ex. på grund av arbetslöshet till följd av COVID19-krisen.

•

Trygga verksamhetens kontinuitet vid mikroföretag och små och medelstora företag
- företagarnas arbetshälsa och välmående
- utveckling av digitala färdigheter och tjänster
- affärskunnande
- tillväxt och internationalisering

EGENTLIGA FINLAND
Alla prioriterade områden och särskilda mål är med i utlysningen. I denna utlysning efterlyses
särskilt projektansökningar som motsvarar nedan nämnda prioriteringar.
Återhämtning från de störningar som covid-19-epidemin orsakat på arbetsmarknaden
Vid beredningen av projektansökningar ska också beaktas den nationella finansiering som
på grund av de exceptionella förhållanden som covid-19-epidemin orsakat eventuellt
kanaliseras via statens tilläggsbudgetar och som t.ex. kan användas för att stöda
genomförande av utbildningar på olika utbildningsnivåer och/eller sysselsättning av
permitterade och arbetslösa.
•

Upprätthålla aktiviteten och arbetsmarknadsdugligheten hos de som p.g.a.
coronasituationen blev arbetslösa eller permitterade inom olika branscher i regionens
näringsliv och vid behov utreda alternativa sysselsättningsmöjligheter och vägleda till
sysselsättningsfrämjande tjänster.

•

Kartlägga situationen och möjligheterna för personer med yrkesutbildning på andra
stadiet och högre stadiet som löper risk att gå länge utan sysselsättning bl.a. på
grund av coronasituationen och vid behov vägleda till alternativa
sysselsättningsmöjligheter eller utbildning som kompletterar yrkeskunskapen.

•

Kartlägga situationen och möjligheterna för invandrare som överskridit
integrationstiden och blivit arbetslösa eller permitterade särskilt på grund av
coronasituationen och vägleda dem till alternativa sysselsättnings- eller
utbildningsmöjligheter. Vid behov utveckla generella färdigheter som behövs på
arbetsmarknaden eller yrkesfärdigheter samt vägleda till språkutbildning som främjar
sysselsättningen.

Medborgarinitierad lokal utvecklingsverksamhet i städerna
•

I Egentliga Finland efterlyses i denna utlysning också projektansökningar som främjar
medborgarinitierad lokal utvecklingsverksamhet i städerna. Ansökningarna riktas till
prioriterat område 5 ”Social delaktighet och fattigdomsbekämpning” i Finlands
strukturfondsprogram och det särskilda målet 10.1 ”Att förbättra arbets- och

funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet”. Av den ESF-finansiering
och statliga finansiering som under prioriterat område 5 har reserverats för detta
ändamål återstår ca 240 000 euro. Till området för medborgarinitierad lokal
utvecklingsverksamhet i städerna hör i Egentliga Finland de urbana centrumområdena
i S:t Karins, Reso, Salo och Åbo. Lokala aktörer från den tredje sektorn ska delta i
genomförandet av projektet med en självfinansierad andel. Redan då projektansökan
lämnas in bör projektets huvudsakliga genomförare och delgenomförare (eller
mottagare av stödöverföring) vara klara. Avsikten med projektåtgärderna ska vara att
främja möjligheter till delaktighet i samhället för personer som löper risk att bli utslagna
och att ge de som har den allra svagaste ställningen på arbetsmarknaden möjligheter
att ta sig vidare mot arbetsmarknaden.
I denna projektutlysning beaktas i mån av möjlighet även andra projektansökningar som är
förenliga med investeringsprioriteringarna under de särskilda målen inom prioriterat område 3,
4 och 5 i programdokumentet Hållbar tillväxt och jobb 2014 – 2020.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR OCH KONTAKTUPPGIFTER
Ytterligare upplysningar ges av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF).
Kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi:
http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/lansi-suomen-suuralue/ely

ESF-urvalskriterier/NTM-centralen i Mellersta Finland
Särskilda urvalskriterier jämte betoning (utlysningstiden går ut 1.10.2020)

Särskilt mål 6.1 Främjande av sysselsättning av unga personer och
andra personer med en svag ställning på arbetsmarknaden
Betoning %
- Med projektets åtgärder främjas sysselsättningen direkt eller
indirekt.
- Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras
särskilt mervärde för existerande tjänster och/eller
verksamhetsmodeller för att främja sysselsättningen bland personer
som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

15

20

- Projektet möter för sin del identifierade lokala/regionala behov av
arbetskraft.

15

- Projektet främjar aktörernas samarbete och/eller utnyttjande av
sektorsövergripande tjänster på ett koordinerat sätt.

20

- Projektet riktar sig särskilt till unga eller äldre personer.

10

- Projektet främjar jämställdheten mellan könen.

5

- Projektet stöder likabehandling.

5

- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling.

5

- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen.
Totalt

5
100

Regionala kompletterande urvalskriterier (poäng 1-5):

Betoning %

Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på
projektets område.

100

Totalt

100

Särskilt mål 7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan

Betoning %

- Med projektets åtgärder främjas arbetshälsan och/eller arbetets
produktivitet direkt eller indirekt.
- Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras
särskilt mervärde för existerande åtgärder för att främja företags och
organisationers förnyelse och konkurrenskraft.

25

25

- Projektet främjar aktörernas nätverksbildning och/eller olika
samarbetsformer.

15

- Projektet främjar förlängning av yrkeskarriärer och sysselsättning –
särskilt bland äldre personer.

10

- Projektets åtgärder främjar en koldioxidsnål ekonomi.

5

- Projektet främjar jämställdheten mellan könen.

5

- Projektet stöder likabehandling.

5

- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling.

5

- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen.

5

Totalt
Regionala kompletterande urvalskriterier (poäng 1-5):
Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på
projektets område.

100
Betoning %
100

Totalt

Särskilt mål 8.1 Minskning av segregeringen på grund av kön i
arbets- och utbildningskarriärerna

100

Betoning %

- Med projektets åtgärder främjas kvinnors och mäns sysselsättning
direkt eller indirekt i branscher eller uppgifter där de representerar
minoritetskönet.
- Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras
särskilt mervärde för existerande åtgärder för att främja
jämställdheten mellan könen.
- Inom projektet uppkommer konkreta resultat som främjar
jämställdheten.

15

20

15

- Projektet främjar samarbete mellan aktörerna.
- Projektet riktar sig särskilt till målgrupper som har fastställda mål för
produktionsindikatorer: företagarkvinnor eller män som riskerar att
marginaliseras.

10

- Projektet möter för sin del lokala/regionala behov av arbetskraft.

10

15

- Projektet stöder likabehandling.

5

- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling.

5

- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen.

5

Totalt
Regionala kompletterande urvalskriterier (poäng 1-5):
Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på
projektets område.
Totalt

Särskilt mål 9.1 Förbättrade tjänster för stöd i övergångsfaser och
jämställdhet i utbildningen

100
Betoning %
100
100

Betoning %

- Med projektet främjas direkt eller indirekt övergången från
utbildning till utbildning eller till arbetslivet eller övriga
övergångsfaser i arbetslivet.
- Med projektets åtgärder främjas kompetenser hos grupper som är
underrepresenterade i utbildningen, och därmed även deras
möjligheter till sysselsättning.
- Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar, främjas en
föregripande approach sig eller produceras särskilt mervärde för
existerande åtgärder.

20

10

20

- Projektet främjar samarbete mellan aktörerna.

20

- Projektet riktar sig särskilt till unga personer.

10

- Projektet främjar jämställdheten mellan könen.

5

- Projektet stöder likabehandling.

5

- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling.

5

- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen.

5

Totalt

Regionala kompletterande urvalskriterier (poäng 1-5):
Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på
projektets område.
Totalt

Särskilt mål 9.2 Förbättring av utbudet och kvaliteten av
utbildningen för tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher

100

Betoning %
100
100

Betoning %

- Med projektets åtgärder ökas utbudet, kvaliteten och
träffsäkerheten hos den utbildning som lokala, regionala eller
nationella tillväxt- och omstrukturerade branscher behöver.
- Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras
särskilt mervärde för existerande åtgärder.
- Projektet möter för sin del lokala/regionala eller nationella
kompetensbehov för arbetskraften och främjar därmed
sysselsättningen.

25
20

10

- Projektet främjar samarbete mellan utbildningsanordnare och
arbetsgivare.

25

- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och särskilt
främjandet av koldioxidsnål ekonomi.

5

- Projektet främjar jämställdheten mellan könen.

5

- Projektet stöder likabehandling.

5

- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen.

5

Totalt

Regionala kompletterande urvalskriterier (poäng 1-5):
Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på
projektets område.
Totalt

Särskilt mål 10.1 Att förbättra arbets- och funktionsförmågan hos
personer som står utanför arbetslivet

100

Betoning %
100
100

Betoning %

- Med projektets åtgärder främjas deltagarnas framsteg mot
arbetslivet.
- Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras
särskilt mervärde för existerande tjänster och/eller
verksamhetsmodeller som ökar arbets- och funktionsförmågan.
- Projektet främjar aktörernas samarbete och/eller utnyttjande av
sektorsövergripande tjänster på ett koordinerat sätt.
- Projektet riktar sig särskilt till grupper var sociala deltagande hotas
mest.
- Projektet förstärker verksamhetssätt med fokus på
medborgaraktörer.

20

20
15
15
10

- Projektet främjar jämställdheten mellan könen.

5

- Projektet stöder likabehandling.

5

- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling.

5

- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen.

5

Totalt

Regionala kompletterande urvalskriterier (poäng 1-5):
Projektet stöder målen i de landskapsprogram som gäller på
projektets område.
Totalt

100

Betoning %
100
100

