
Ansökan till ESF i Södra Finland 21.2.-8.4.2022

Börjar: 21.2.2022
Avslutas: 8.4.2022

Innehåll:

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–
2020 -strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland. Projekten kan genomföras som
lokala eller landskapsöverskridande projekt i områdena Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland. 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.

Följande specialmål är öppna i alla landskap:

Prioriterat område 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

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

 7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan
 8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

Verksamheten och målgruppen som det ansöks om måste vara i enlighet med det särskilda målet i
programdokumentet. Beskrivning av det särskilda målets innehåll: www.strukturfonder.fi > Om
Strukturfonderna > Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020.

Anvisningar för sökanden (pdf).

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 här.

Alla projekt ska uppfylla samtliga allmänna urvalskriterier. Urvalskriterierna för särskilda mål lyfter
fram de projekt som bäst motsvarar tyngdpunkterna i programdokumentet. Dessutom används
regionala preciserande urvalskriterier. Projekten får poäng enligt deras överensstämmelse med
landskapsprogrammet (1–5) och deras svar på sysselsättningens aktuella läge (1–5).

Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014.  Innan sökanden fyller i ansökan ska hen bekanta
sig med anvisningarna om ifyllandet av ansökan.

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/etusivu
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/web/guest/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020-ohjelma
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/102138664/Hakijan+ohje+TL3+2022+SV.pdf/978e52dc-2722-8a4f-85f6-d382d2bb7419/Hakijan+ohje+TL3+2022+SV.pdf?t=1645172640025
http://www.rakennerahastot.fi/sv/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet
https://www.eura2014.fi/hakija/


Ansökan adresseras till NTM-centralen i Tavastland.

Ansökningar måste endast lämnas in till myndighetsbehandling senast den 8.4.2022.

Sena ansökningar kommer inte att beaktas.

Inloggning i de elektroniska tjänsterna för EURA 2014 sker via Suomi.fi-identifikation som
upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Mer information av identifiering
och behörigheter finns på https://www.suomi.fi/hemsidan och https://www.suomi.fi/fullmakter.
Inloggning i tjänsten EURA 2014 kräver identifiering via Suomi.fi från och med 2021.

Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014.

Mer information:

www.strukturfonder > Södra Finland > Kontaktuppgifter > NTM –centralerna

Juulia Hutri
finansieringsexpert
tel. 0295 025 139

Armi Leivonen
finansieringsexpert
tel. 0295 025 067

Elina Mäkelä
finansieringsexpert
tel. 0295 025 223
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