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Kreativt kunnande
koordinationsprojektansökan
Upphör: 3.10.2017
Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) riksomfattande ESF-åtgärder genomförs under
strukturfondsprogrammets prioriteringsområde 4 ”Utbildning, yrkeskunnande och livslångt
lärande”. Under den här ansökningsrundan söks ett fortsatt projekt för åtgärdshelheten
Kreativt kunnande med koordinationsprojektet Kreativa delaktiga Finland.
http://www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/luovaa-osaamista
Målet är:
Att förnya kunskaperna och attityderna kring skapandet av immateriellt värde och ett
sektorövergripande utnyttjande av kreativt kunnandet. Att det kreativa kunnandet integreras
med olika tillväxt- och omstrukturerade branscher, läroanstalter och den offentliga sektorn för
att förbättra konkurrenskraften hos företag inom olika branscher och öka deras
förtjänstmöjligheter. Målet är att stärka den sektorövergripande verksamhetsmiljön för
skapandet av immateriellt värde och kreativt kunnande.
Koordinationsprojektets uppgift är:
Att kommunicera om skapandet av immateriellt värde och om möjligheterna hos och
utvecklandet av det kreativa kunnandet till olika målgrupper både nationellt och
internationellt, inkl. både kreativa branscher och tillväxt- och omstrukturerade branscher.
Förmedla internationell och inhemsk information om branschens linjer, reformer och bästa
praxis på ett övertygande sätt med utgångspunkt i målgruppen. Sprida sammanfattad och
analyserad information om branschens utvecklings- och forskningsprojekt (inklusive
konsekvensbedömningsuppgifter) till aktörer som skapar immateriellt värde och kreativt
kunnande, instanser som utvecklar olika branscher, till beslutsfattare, företag och ministerier.
Delta i nationell och internationell debatt och verksamhet.
Stärka verksamhetsförutsättningarna för skapandet av immateriellt värde och kreativt
kunnande nationellt och främja verkställandet och ibruktagandet av bästa praxis. Arrangera
evenemang och händelser som gäller målen. Påverka den offentliga debatten, utvecklingen
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och beslutsfattandet för att de mål som ställts upp för åtgärdshelheten ska realiseras. Stöda
informationsutbytet och nätverksbildandet mellan projekten och övriga branschaktörer.
Producera information som stöder en starkare kommunikation och
verksamhetsförutsättningar. Förmedla information om de kreativa branschernas möjligheter
för utvecklandet av affärsverksamheten till företag och branschorganisationer inom tillväxtoch omstrukturerade branscher. Erbjuda de kreativa branschernas företag information om
utnyttjandet av det egna kunnandet inom andra branscher och i sin affärsverksamhet.
En aktör föreslås som genomförare av koordinationsprojektet och för att ta ansvar för att
sköta uppgifterna. Genomföraren kan genomföra en del av projektets åtgärder som
upphandlingar.
Det koordinationsprojekt som beviljas finansiering förutsätts ha en tydlig plan för:
1. Kommunikations- och påverkningsåtgärder för olika målgrupper
2. Evenemang och tillställningar arrangerade av projektet
3. Informationsproduktion
I planen preciseras vilka delar som genomförs som projektets egna arbete och vilka delar
som upphandlas.
Projektet ska samarbeta tätt med det projekt som koordinerar åtgärdshelheten Kunnande
genom att engagera.
Urvalskriterierna för koordinationsprojektet:
Projekten utvärderas och poängsätts enligt de allmänna urvalskriterierna och särskilda målen
9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade
branscher godkända av uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet för Finland
2014–2020. Dessutom har finansiären fastställt temaspecifika urvalskriterier i den här
ansökan:
Särskilda urvalskriterier
-

-

Projektets åtgärder ökar utbudet, kvaliteten och träffsäkerheten för den utbildning
som behövs inom lokala, regionala och nationella tillväxt- och omstrukturerade
branscher.
Projektet utvecklar nya lösningar och skapar särskilt mervärde för de befintliga
åtgärderna.
Projektet svarar mot arbetskraftens lokala/regionala och nationella kompetensbehov
och främjar på så sätt sysselsättningen.
Projektet främjar samarbetet mellan utbildningsförsörjare och arbetsgivare.
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-

Projektet stöder den hållbara utvecklingens principer och särskilt främjandet av en
utsläppssnål ekonomi.
Projektet stöder jämställdheten mellan könen.
Projektet stöder likabehandling.
Projektet stöder EU:s strategi för Östersjön.

Temaspecifika preciserande urvalskriterier
-

Projektplanen överensstämmer med målen för åtgärdspaketet Kreativt kunnande
Projektplanen presenterar konkreta åtgärder för att uppfylla de uppgifter som
fastställs i koordinationsprojektets ansökningsanvisningar.
Genomföraren av projektet har erfarenhet av att skapa nationella nätverk, agera i
nätverk och leda nätverk för att förverkliga koordinationsuppdraget.
Genomföraren av projektet har kunskap och kompetens gällande kreativa branscher
och kulturbranschen.
Genomföraren av projektet har kunskap och kompetens gällande tillväxt- och/eller
omstrukturerade branscher.

Mer information:
NTM-centralen i Tavastland
Valtteri Karhu
Rahoitusasiantuntija, Rahoitusyksikkö
valtteri.karhu@ely-keskus.fi
p. 0295 025 149

Undervisnings- och kulturministeriet
Kirsi Kaunisharju
Kulttuuriasiainneuvos, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue
kirsi.kaunisharju@minedu.fi
p. 0295 330 144

