
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Övervakningskommittén 16.6.2022 

19.9.2022 

SÄRSKILDA URVALSKRITERIER FÖR EU:S REGIONAL- OCH STRUKTURPOLITISKA 
PROGRAMPERIOD 2021–2027       

De särskilda urvalskriterierna är specifika för varje särskilt mål. De begränsar inte projektens 
stödberättigande utan strävar efter att lyfta fram de bästa projekten. Tyngdpunkterna eller 
prioriteringarna i programmet som tillför mervärde har lyfts fram som urvalskriterier.  
 
Varje särskilt mål har särskilda urvalskriterier som grundar sig på innehållet i det särskilda 
målet. Dessutom innefattar de särskilda urvalskriterierna för varje särskilt mål fyra horisontella 
urvalskriterier (jämställdhet mellan könen, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, 
hållbar utveckling, Östersjöstrategin) och högst tre preciserande urvalskriterier (regional, 
temabaserad och hållbar stadsutveckling) bland vilka de preciserande urvalskriterierna kan 
väljas vid behov. De preciserande urvalskriterierna får inte stå i strid med artikel 73 i den 
allmänna förordningen och de urvalskriterier som övervakningskommittén godkänner och som 
förvaltande myndigheten fastställer. 
 

Eruf Prioritet 1: Ett innovativt Finland 

Särskilt mål 1.1: Förbättring av forsknings- och innovationskapaciteten och 
användningen av avancerad teknik (1.i) 

- Projektet stärker kompetensen, prognostiserings- eller innovationsverksamheten eller 
utvecklingen av ny teknik 

- Projektet stöder utvecklingen av små och medelstora företags produkter, material, 
tjänster eller produktionsmetoder, pilottestning eller kommersialisering eller användning 
av ny teknik  

- Projektet stöder utvecklingen av städernas och kommunernas pilottestnings- och 
experimentmiljöer 

- Projektet stöder FoUI-verksamhet utgående från näringslivets behov 
- Projektet främjar tillväxtorienterad eller sysselsättande företagsverksamhet 
- Projektet främjar samarbetet mellan läroanstalter och forskningsinstitut samt näringslivet 
- Projektet stöder partnerskap mellan regioner och/eller internationella partnerskap 

relaterade till smart specialisering 
 

Horisontella urvalskriterier: 
- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 
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Preciserande urvalskriterier: 
• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 

landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 
• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 

Särskilt mål 1.2: Dra nytta av digitaliseringens fördelar för invånare, företag och den 
offentliga förvaltningen (1.ii) 

- Projektet främjar användning av digitalisering inom FoUI-verksamhet  
- Projektet stöder implementeringen av nya digitala arbetssätt inom den offentliga 

och/eller privata sektorn 
- Projektet främjar tillämpning eller utnyttjande av digitalisering och digitala tekniker  
- Projektet främjar ibruktagandet av befintliga effektiva kommunikationsnätverk 
- Projektet stöder innovation och digitalisering för smart och utsläppssnål rörlighet  
- Projektet stöder digitaliseringen i små och medelstora företag 
- Projektet främjar tillväxtorienterad eller sysselsättande företagsverksamhet 
- Projektet stöder små och medelstora företags internationalisering 
- Projektet stöder etableringen och/eller utvecklingen av digitala innovationscenter  
- Projektet stöder utvecklingen av företagens elektroniska affärsverksamhet, kundservice 

eller tekniska kompetens och den tekniska implementeringen 
 
Horisontella urvalskriterier: 

- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 
 

Särskilt mål 1.3: Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft 
(1.iii) 

- Projektet förbättrar små och medelstora företags kapacitet eller förutsättningar för 
tillväxt, internationalisering, marknadsföring och innovation  

- Projektet stöder utvecklingen och kommersialiseringen av små och medelstora företags 
produkter, tjänster eller produktionsmetoder eller ibruktagandet av ny teknik  

- Genom projektet aktiveras små och medelstora företags innovationsverksamhet eller 
uppkomsten av nya affärskoncept 

- Projektet stöder små och medelstora företags internationalisering 
- Projektet främjar tillväxtorienterad eller sysselsättande företagsverksamhet 
- Projektet stärker affärs- och marknadskompetensen som anknyter till en koldioxidneutral 

ekonomi eller utvecklar nya produkt- och tjänstekoncept 
- Projektet stärker små och medelstora företags kapacitet att använda kreativ kompetens 
- Genom projektet stöds ny eller förnyelseorienterad affärsverksamhet eller företagens 

kontinuitet 
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- Projektet utvecklar ekosystem, kompetenskluster eller nätverk där även stora företag 
kan delta  
 

Horisontella urvalskriterier: 
- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 
 

Eruf Prioritet 2: Ett klimatneutralt Finland 

Särskilt mål 2.1: Främja energieffektivitetsåtgärder och minska växthusgasutsläpp (2.i) 

- Projektet stöder utvecklingen av koldioxidneutrala lösningar eller metoder  
- Projektet främjar samarbetet kring energieffektivitet mellan olika aktörer  
- Projektet främjar forsknings- och utvecklingsarbetet relaterat till förnybara energikällor 

eller diversifieringen av energiproduktionen och som ökar energieffektiviteten  
- Projektet främjar tillämpningen av nya metoder, tekniker och lösningar för att förbättra 

energi- och materialeffektiviteten i en koldioxidneutral ekonomi i företag  
- Projektet stöder hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag 
- Projektet stöder små och medelstora företags internationalisering 
- Projektet främjar utveckling, pilottestning och kommersialisering av produkter, material, 

tjänster eller produktionsmetoder som främjar klimatneutraliteten i små och medelstora 
företag  

- Projektet främjar näringslivsförankrad forskning, gemensam utveckling och offentlig 
innovativ upphandling för att förbättra energisparandet och energieffektiviteten  

- Projektet utvecklar verktyg för övervakning och kontroll av klimatneutralitetsmålen som 
en del av framtagningen av konkurrenskraftiga produkter, tjänster och lösningar samt 
näringslivsförankrad forskning 

- Projektet överensstämmer med den nationella klimat- och energistrategin (NCEP) 
- Projektet överensstämmer med den långsiktiga renoveringsstrategin 2020-2050 

 
Horisontella urvalskriterier: 

- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 
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Särskilt mål 2.2: Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot 
katastrofer i samband med klimatförändringen (2.iv) 

- Projektet ökar rådgivningen och stödet till organiseringen av och resurstilldelningen till 
klimatarbetet 

- Projektet stöder stärkandet av klimatresiliensen för klimatanpassningen 
- Projektet främjar bevarandet av kolsänkor  
- Projektet stöder utvecklingen av företagens och regionernas pilottestnings- och 

experimentmiljöer med avseende på koldioxidneutralitet och klimatanpassning 
- Projektet stöder näringarnas klimatanpassning  
- Projektet stöder stärkandet av klimathållbarheten  
- Projektet utvecklar verktyg för att utveckla planeringsmetoder och planeringsprocesser 

för klimatanpassning och riskhantering  
- Projektet utvecklar innovativa metoder, tekniker eller produkter för att främja 

klimatanpassningen 
- Projektet överensstämmer med den nationella planen för klimatanpassning 
- Projektet överensstämmer med de nationella och regionala riskbedömningarna 
 

Horisontella urvalskriterier: 
- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 
 

Särskilt mål 2.3: Främja övergången till cirkulär ekonomi (2.vi) 

- Projektet stöder FoUI-verksamhet relaterad till cirkulär ekonomi och högvärdig 
bioekonomi, cleantech och kolcykeln 

- Projektet stöder utarbetandet av färdplaner för en cirkulär ekonomi  
- Projektet utvecklar smart materialhantering och minskar uppkomsten av avfall 
- Projektet främjar forsknings- och utvecklingsarbetet för kolbindning och/eller kolsänkor  
- Projektet utvecklar hållbarheten inom naturresurssektorn och höjer förädlingsgraden för 

naturresurser och industribiprodukter 
- Projektet stöder hållbar tillväxt och förnyelse i små och medelstora företag 
- Projektet stöder små och medelstora företags internationalisering 
- Projektet främjar digitala lösningar i övergången till cirkulär ekonomi 
- Projektet stärker affärs- och marknadskompetensen inom cirkulär ekonomi och 

högvärdig bioekonomi och utvecklar nya produkt- och servicekoncept  
- Projektet utvecklar ekosystem, kompetenskluster och nätverk samt stöder andra former 

av samarbete där även stora företag kan delta 
- Projektet överensstämmer med den riksomfattande avfallsplanen 
 

Horisontella urvalskriterier: 
- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
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- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 
 
 

Eruf Prioritet 3: Ett mer tillgängligt Finland  

Särskilt mål 3.1: Utveckla regional och lokal tillgänglighet (3.ii) 

- Projektet stöder investeringar i transport och logistik som bidrar till små och medelstora 
företags investeringar eller tillväxt, inkl. promenad- och cykelförbindelser  

- Projektet stöder bättre kompabilitet för vägtransport i förhållande till andra transportsätt 
- Projektet stöder smarta lösningar för transportens och den hållbara rörlighetens behov  
- Projektet främjar trafiksäkerheten i regionalt eller lokalt identifierade utvecklingsobjekt 
- Projektet stöder bullerminskande åtgärder 
- Projektet stöder en hållbar, klimathållbar, smart eller mer kompatibel regional eller lokal 

tillgänglighet  
- Projektet överensstämmer med den riksomfattande trafiksystemplanen 
- Projektet överensstämmer med landskapens trafiksystemplaner  
- Projektet överensstämmer med NTM-centralernas projektkort  

 
Horisontella urvalskriterier: 

- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 
staten 

ESF+ Prioritet 4: Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland 

Särskilt mål 4.1: Vägar till arbete (4.a) 

- Projektets åtgärder främjar sysselsättningen för arbetslösa och personer utanför 
arbetslivet direkt eller indirekt 

- Projektet utvecklar nya lösningar eller skapar särskilt mervärde i befintliga åtgärder för 
att främja jämställdheten och förhindra diskriminering 

- Projektet främjar matchning och yrkesmässig rörlighet 
- Projektet främjar olika skräddarsydda arbetsmöjligheter i samarbete med rekryterande 

arbetsgivare 
- Projektet främjar aktörernas kompetens, samarbete och/eller en samordnad användning 

av multidisciplinära tjänster 
- Projektet tillför mervärde till befintliga tjänster 
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- Projektet svarar på identifierade lokala/regionala arbetskraftsbehov 
- Projektet främjar jämställdheten mellan könen 
 

Horisontella urvalskriterier: 
- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 

Särskilt mål 4.2: Ny kompetens för arbetslivet (4.g) 

- Projektet utvecklar nya utbildningslösningar, främjar ett prognostiserande 
tillvägagångssätt eller tillför särskilt mervärde till befintliga åtgärder 

- Projektets åtgärder främjar kompetensen hos underrepresenterade grupper i 
utbildningen och därmed sysselsättningsmöjligheterna 

- Projektets åtgärder främjar direkt eller indirekt övergången från en utbildning till en 
annan eller till arbetslivet eller andra övergångar i arbetslivets ändringsskeden  

- Projektet främjar samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare samt främjar 
matchning och yrkesmässig rörlighet 

- Projektet främjar aktörernas kompetens, samarbete och/eller en samordnad användning 
av multidisciplinära tjänster  

- Projektets åtgärder främjar välbefinnandet i arbetet och/eller arbetsproduktiviteten direkt 
eller indirekt  

- Projektet utvecklar nya lösningar eller skapar särskilt mervärde i befintliga åtgärder för 
att främja företags och organisationers förnyelse och konkurrenskraft  

- Projektet främjar stöd i omställningssituationer både för företag och individer 
- Projektet främjar jämställdheten mellan könen 
 

Horisontella urvalskriterier: 
- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
 Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 
 

Särskilt mål 4.3: Jämlik delaktighet (4.h) 

- Projektets åtgärder främjar deltagarnas förmåga att avancera mot utbildning och/eller 
arbetslivet  
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- Projektet främjar icke-diskriminering och tjänsternas tillgänglighet 
- Projektet utvecklar nya lösningar eller tillför särskilt mervärde i befintliga tjänster 

och/eller verksamhetsmodeller som ökar arbets- och prestationsförmågan 
- Projektet stärker medborgarorienterade tillvägagångssätt 
- Projektet hjälper till att bekämpa ojämlikhet och diskriminering 
- Projektet riktar sig särskilt till grupper vars sociala delaktighet är mest hotad 
- Projektet främjar genomförandet av de mest utsatta befolkningsgruppernas rättigheter 

och deltagande i beslutsfattningen 
- Projektet främjar aktörernas samarbete och/eller en samordnad användning av 

multidisciplinära tjänster  
- Projektet främjar jämställdheten mellan könen 

 
Horisontella urvalskriterier: 

- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 

 
 
Preciserande urvalskriterier: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt avseende strategin för smart specialisering) 

• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 
• Projektet överensstämmer med innovationsekosystemavtalet mellan staden och 

staten 
 

ESF+ Prioritet 5: Ett Finland för sociala innovationer 

Särskilt mål 5.1: Skyddsnät för ungdomars framtid (5.h) 

- Resultatet av projektets åtgärder är spridning av sociala innovationer  
- Projektets åtgärder främjar barnskyddets strukturella utveckling samt tillgången till och 

kvaliteten på tjänsterna 
- Projektet utvecklar tjänsterna för den krävande vården utom hemmet och deras 

effektivitet 
- Projektet utvecklar eftervården inom barnskyddet mot ett mångsidigt stöd i övergången 

till vuxenlivet  
- Projektet främjar aktörernas kompetens, samarbete och/eller en samordnad användning 

av multidisciplinära tjänster 
- Projektet utvecklar stödåtgärder för personer med inlärningssvårigheter (processer och 

tjänster) som vid sidan av studierna beaktar övergången till arbetslivet och anpassar 
modellen för tjänster för vuxna  

- Projektet utvecklar tjänster som utgår från barns och ungas behov och som produceras 
av lokala sektorsövergripande nätverk 

- Projektet främjar jämställdheten mellan könen 
 

Horisontella urvalskriterier: 
- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 
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Preciserande urvalskriterier: 
• Projektet riktar sig till identifierade prioriteringar i innehållet i det nationella temat 

 

ESF+ Prioritet 6: Ett Finland som bekämpar materiell brist 

Särskilt mål 6.1: Utrustad för livet (6.m) 

- Projektet når målgruppen i behov av materiellt bistånd och åtgärderna svarar på deras 
akuta behov av hälsosam kost och/eller basförnödenheter 

- Projektet styr även mottagare av materiellt bistånd till andra tjänster och främjar på så 
sätt deras sysselsättnings- och studiemöjligheter eller annan integration i samhället 

- Projektet förbättrar biståndsmottagarnas möjligheter att hantera utmaningarna i 
vardagen och de negativa konsekvenserna av fattigdom minskas 

- Projektet främjar jämställdheten mellan könen 
 

Horisontella urvalskriterier: 
- Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
- Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
- Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 
- Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöområdet 
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FRO SÄRSKILDA URVALSKRITERIER 

De särskilda urvalskriterierna för innehållet är specifika för det särskilda målet. De begränsar inte 
projektens stödberättigande, utan syftet är att lyfta fram de bästa projekten. Projektets 
överensstämmelse med landskapets övergångsplan och det särskilda målet kontrolleras vid 
bedömningen av de allmänna urvalskriterierna. Tyngdpunkter eller prioriteringar i fonden som 
tillför särskilt mervärde har lyfts fram som urvalskriterier som poängsätts. 
För alla ansökningar används horisontella urvalskriterier. Utöver dessa ska minst tre av 
urvalskriterierna för särskilda mål väljas ut för ansökan, av vilka en kan vara ett preciserande 
urvalskriterium. Det finns sammanlagt minst sex urvalskriterier som poängsätts. 

FRO-verksamhetslinje 7: Ett Finland för en rättvis omställning 

7.1 Särskilt mål: en regionalt rättvis omställning vid avveckling av torv 

• Projektet stöder och främjar ny sysselsättning eller startande av ny 
affärsverksamhet för torvföretagare och andra aktörer inom torvsektorn 

• Projektet främjar tillväxtorienterad och ny sysselsättningsskapande affärsverksamhet 
• Projektet stöder förnyelsebar affärsverksamhet och företagskontinuitet 
• Projektet förbättrar små och medelstora företags kapacitet eller 

förutsättningar för tillväxt, internationalisering, marknadsföring och 
innovation 

• Projektet stöder utvecklingen och kommersialiseringen av små och medelstora företags 
produkter, tjänster eller produktionsmetoder eller ibruktagandet av ny teknik 

• Projektet stärker affärs- och marknadskompetens som anknyter till en koldioxidneutral 
ekonomi eller utvecklar nya produkt- och tjänstekoncept 

• Projektet stöder och främjar FoUI-verksamhet utgående från näringslivets behov 
• Projektet stärker affärs- och marknadskompetensen i anslutning till cirkulär 

ekonomi och bioekonomi med hög förädlingsgrad och utvecklar nya produkt- 
och tjänstekoncept 

• Projektet bidrar till att bevara eller återställa kolsänkor 
• Projektet stöder näringarnas anpassning till klimatförändringen 
• Projektets åtgärder kommer särskilt att direkt eller indirekt främja sysselsättningen för 

unga arbetslösa och personer utanför arbetslivet 
• Projektet kommer att främja skräddarsydda arbetsmöjligheter i samarbete med 

arbetsgivare som rekryterar 
• Projektet bidrar till att tillgodose identifierade lokala/regionala arbetskraftsbehov 
• Genom projektets åtgärder främjas kompetensen hos dem som hör till 

underrepresenterade grupper inom utbildningen och därmed 
sysselsättningsmöjligheterna. 

Horisontella urvalskriterier: 

• Projektet stöder jämställdheten mellan könen 
• Projektet stöder principerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, inkl. jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet 
• Projektet stöder principerna för hållbar utveckling och unionens miljöpolitik 

Preciserande urvalskriterium: 

• Projektet riktar sig till identifierade spetsområden eller utvecklingsobjekt för 
landskapens strategier (särskilt med avseende på strategin för smart specialisering) 
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