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NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb
2014–2020-strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland.

Hurdana projekt kan finansieras?

ESF syftar särskilt till att främja sysselsättningen. Projekten ska ge konkreta resultat som
kan utnyttjas och spridas vidare och hjälpa till att uppnå de särskilda målens resultat- och
outputindikatorer.

Projekten bör fokusera på prioriteringsområde 3 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt
och jobb 2014–2020. Verksamheten och målgruppen som det ansöks om måste vara i
enlighet med det särskilda målet i programdokumentet. I denna ansökningsomgång är det
möjligt att ansöka in tilläggsfinansiering för projekt som redan är igång. Ta i sådana fall
kontakt med projektets finansiär. I ansökan samlas också projektidéer för eventuella
returnerade anslag. Beskrivning av ansökningsförfarande och det särskilda målens finns
nedan.

prioriterat område 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

6.1 Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som
har en svag ställning på arbetsmarknaden

Om man planerar att ha arbetslösa arbetsansökande som deltagare i projektet,
måste de ansökande förhandla med TE-tjänster och/eller kommunförsök om
åtgärder i projektet.

7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan

8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och
studiekarriärer

Vem kan söka?

Sammanslutningar (till exempel kommuner, utbildnings- och utvecklingsorganisationer,
företag, stiftelser och föreningar) som verkar i landskapen i Tavastland, Sydöstra Finland
och Nyland kan ansöka om finansiering.

Övriga anmärkningar

Projekten får starta tidigast 1.8.2022. Projekten ska avslutas senast 31.12.2023.

Alla projekt ska utöver NTM-centralens finansiering även få annan finansiering.

Stödet från NTM-centralen är 80 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.



Projektets personalkostnader får omfatta endast lönekostnader för personer som gör en
väsentlig arbetsinsats för projektet. Arbetsinsatser på mindre än 20 procent ska i
kostnadsberäkningen antecknas som köpta interna experttjänster. Finansiären kan endast
av särskilda skäl i personalkostnaderna godkänna lönekostnader för personer som arbetar
mindre än 20 procent.

I projekten används i regel kostnadsmodellen med en flat rate på 40 procent och med
en lump sum. Gällande tilläggsfinansiering för redan igångvarande projekt är det möjligt att
också använda kostnadsmodellen med en flat rate på 17%.

Mer information om de kostnadsmodeller som används finns på adressen
www.strukturfonder.fi > För projektaktörerna > Anvisningar > Förenklade kostnadsmodeller

Inlämnande av ansökan

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014.  Före sökanden fyller i ansökan ska denne
noggrant läsa ifyllningsanvisningarna för ansökan.

Ansökan adresseras till NTM-centralen i Tavastland senast den 8.4.2022.

Sena ansökningar kommer inte att beaktas.

Man loggar in i EURA 2014 -systemets e-tjänster med stark Suomi.fi-identifikation som
tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att logga in i
systemet behövs alltså en personlig stark identifikation, såsom:

- personliga bankkoder
- mobilcertifikat
- certifikatkort.

Mer information om bankkoder får du av din bank, om mobilcertifikat av din mobiloperatör
och på https://mobiilivarmenne.fi/sve/ och om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering
och befolkningsdata och polisens webbsidor.

Organisationer som är upptagna i handelsregistret (t.ex. företag) kan personer som har
firmateckningsrätt ge nya EURA-fullmakter till personer som för organisationens del gör
ansökan i EURA 2014.

De organisationer som inte är upptagna i handelsregistret (t.ex. offentliga organisationer)
använder sig av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Organisationerna ansöker om
rätt att utfärda fullmakt för en viss e-tjänst för någon anställd. Den befullmäktigade anställda
kan därefter bevilja de fullmakter som förutsätts av e-tjänsten EURA 2014 till övriga
anställda inom organisationen.

Fullmakterna är:

- förberedning av strukturfondsprojektets handlingar
- beredning av strukturfondsprojektets handlingar och inlämning för handläggning

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/etusivu
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/web/guest/yksinkertaistetut-kustannusmallit
https://mobiilivarmenne.fi/sve/


- förbereda handlingar för strukturfondsprojekt, lämna in handlingar för handläggning
och administrera uppgifter.

Ytterligare information om ärenden och bl.a. anvisningar för hur man kontrollerar
organisationens uppgifter i handelsregistret finns på www.strukturfonder.fi under > För
sökanden > Katso-tjänsten upphör – ersätts av Suomi.fi-tjänsten

Bilagor till ansökan
 Beslut eller avtal om annan finansiering
 Samarbetsavtal
 Utredning av organisationens mervärdesskattebehandling i ifrågavarande projekt, om

mervärdesskatteutgifterna budgeteras som kostnader i projektet.
Kommunorganisationers moms berättigar inte till stöd i nya projekt.

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 och som finns på www.strukturfonder.fi sökanden > Projektens allmänna och
särskilda urvalskriterier.

Alla projekt ska uppfylla samtliga allmänna urvalskriterier. Urvalskriterierna för särskilda mål
lyfter fram de projekt som bäst motsvarar tyngdpunkterna i programdokumentet.

Horisontala principer
De horisontala principerna granskas i alla projektansökningar. Strukturfondsprogrammets
horisontala principer är jämställdhet, likabehandling och hållbar utveckling. Ett projekt kan
endast väljas ut för finansiering om de horisontala principerna har beaktats i
projektplaneringen.

Mer information om de horisontala principerna: www.strukturfonder.fi > Om strukturfonderna
> Övergripande teman.

Mer information och kontakt

www.strukturfonder.fi > Södra Finland (svenska)> Kontaktuppgifter> NTM-centralerna

Juulia Hutri
finansieringsexpert
tel. 0295 025 139

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/etusivu
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/web/guest/346
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/etusivu
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/web/guest/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/web/guest/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/etusivu
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/web/guest/horisontaaliset-teemat
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/etusivu


Armi Leivonen
finansieringsexpert
tel. 0295 025 067

Elina Mäkelä
finansieringsexpert
tel. 0295 025 223
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