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1. Val av politiska mål och FRO:s specifika mål 

Tabell 1: Val av politiskt mål och FRO:s specifika mål med motivering 

 

Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

PO 1 Ett 

konkur-

renskrafti-

gare och 

smartare 

Europa 

 

Ett förnybart 

och kompe-

tent Finland 

2021–2027, 

Ålands struk-

turfondspro-

gram 2021–

2027 

Eruf I programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–

2027 och Ålands strukturfondsprogram 2021–2027 har det 

politiska målet 1 (PO1) valts med beaktande av kommission-

ens landsspecifika rekommendationer och kraven i Eruf-för-

ordningen när det gäller tematisk centralisering. Till pro-

grammet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 

har man valt Eruf-åtgärder särskilt för att främja tillväxten 

och konkurrenskraften i FUI-verksamhet, digitalisering och 

små och medelstora företag.  Till programmet för Åland har 

valts Eruf-åtgärder särskilt för att främja små och medelstora 

företags tillväxt och konkurrenskraft. 

 

De FUI-åtgärder som genomförs i programmet stöder det 

nationella målet att öka andelen FUI-investeringar av BNP 

till 4 % och de måste vara i linje med klimatmålen och enligt 

principen ”do no significant harm”. Kommissionen 

rekommenderar i de landsspecifika rekommendationerna för 

åren 2019 och 2020 att Finland ska investera i forskning och 

innovation, övergång till koldioxidsnål ekonomi och energi 

samt i hållbar trafik med beaktande av regionala skillnader. 

Eruf utvecklar nya verksamhetsmodeller för samarbete 

mellan näringsliv och forskning samt överföring av 

kompetens för att diversifiera näringslivet. Åtgärderna 

främjar partnerskap mellan högskolor, forskningsinstitut och 

näringsliv samt kapacitet för dessa att internationalisera och 

ansluta sig till värdenätverk på EU-nivå, förbättra 

forsknings- och utvecklingsprojektens kommersiella 
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Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

användbarhet och delta i interaktiva och öppna 

innovationsprocesser. Det är viktigt att koppla hela 

utbildningskedjan till utveckling, testning och tillverkning av 

produkter och tjänster. 

 

Digitaliseringen är en väsentlig möjlighet för Finland att öka 

produktiviteten. Den därtill hörande industriella 

omvandlingen kräver insatser för att stärka såväl it-

infrastrukturen som kompetensen inom framtida digitala 

tjänster. Den nya teknologins lösningar, digitaliseringen, 

automatiseringen och exempelvis robotik skapar möjligheter 

att utveckla företags produktionsprocesser och tjänster 

samtidigt som nya affärsverksamhetsmöjligheter också 

uppstår. Digitala innovationskoncentrationer (inklusive 

EDiH) stödjer företag och offentliga organisationer i 

ibruktagandet av nya tekniker och utvecklandet av smarta 

processer såväl på europeisk, nationell som lokal nivå. 

 

Företagens utgifter för forsknings- och 

utvecklingsverksamhet minskade mer i Finland under 2010-

talet än i något annat EU-land. En innovationsverksamhet 

som eftersträvar en hög värdeökning och kompetensen som 

stödjer den ska ökas. Även om det i Finland finns betydande 

högteknologiskt kunnande inom många branscher är ändå 

bristen på mångsidighet inom ekonomin fortfarande en 

utmaning och den utveckling som sker i nya och små företag 

har inte ännu kompenserat den. Innovativa 

företagsekosystem med internationella nätverk fungerar som 

motorer för i den ekonomiska tillväxten genom att skapa nya 

tillväxtsektorer och förnya näringssrtukturer. För att stärka 

den internationella konkurrenskraften måste produktiviteten 

ställas in på ny tillväxt. Det centrala målet i programmet Ett 

förnybart och kompetent Finland 2021–2027 är att stödja en 

grön hållbar tillväxt och internationalisering. 

 

Möjligheten att använda finansieringsinstrument som Inve-

stEU:s medlemslandsspecifika del erbjuder, stödjer små och 

medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. 

 

ITI för hållbar stadsutveckling verkställs genom de särskilda 

målen för ERUF 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 och 2.4. 
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Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

 

PO 2 En 

grönare och 

koldioxid-

snål över-

gång till en 

ekonomi 

med noll 

nettout-

släpp och 

ett mot-

ståndskraf-

tigt Europa 

Ett förnybart 

och kompe-

tent Finland 

2021–2027, 

Finlands 

EHFVF-pro-

gram 

Eruf, 

EHFVF 

Det politiska målet 2 (PO2) har valts till programmet Ett 

förnybart och kompetent Finland med beaktande av 

kommissionens landsspecifika rekommendationer och 

kraven för tematisk centralisering. Dessutom har man 

beaktat Finlands integrerade nationella energi- och 

klimatplan, där man framför åtgärdernas inverkan på det 

uppskattade utvecklingsförloppet för utsläpp av 

växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet fram till 

år 2040. I programmet finns åtgärder för att öka 

energieffektiviteten och minska växthusutsläppen, dämpa 

klimatförändringen och anpassa till den samt för att främja 

den cirkulära ekonomin. Finland har åtagit sig att vara 

kolneutralt år 2035.  

 

Utvecklingen av energieffektivitet och minskningen av 

utsläpp av växthusgaser spelar en viktig roll i att uppnå 

målet. Energi- och resurseffektiviteten utvecklas i små och 

medelstora företags verksamhet, produkter och tjänster, och 

likaså stödet för FUI-verksamhet i samband med byggnaders 

energieffektivitet.  

 

Klimatförändringen skapar betydande fysiska och 

samhälleliga risker för näringslivet, vilket också skapar nya 

möjligheter för affärsverksamhet. Städer och landskap har 

anpassningsgranskningar och -planer antingen separat eller 

som en del av ett mer omfattande klimat- eller 

miljöprogram. Utveckling och genomförande av gröna 

strukturer och naturbaserade lösningar med flera fördelar 

underlättar både anpassning till klimatförändringen och kan 

också skapa ny affärsverksamhet och exportmöjligheter. För 

de lokala aktörernas arbete behövs det regionala 

utvärderingar av klimatförändringens konsekvenser, 

klimatriskerna samt de faktorer som inverkar på sårbarheten 

och stärkandet av anpassningsförmågan. Företagen har nytta 

av informationen i sin granskning av verksamhetsmiljön. 

 

Cirkulär ekonomi och en mer effektiv användning av 

resurser skapar nya modeller för affärsverksamhet. Målet 

med den cirkulära ekonomin är att effektivisera 

användningen av resurser och material så att både deras 
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Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

värde och råmaterialen bibehålls bättre än tidigare i 

cirkulationen. Detta har också en positiv effekt på 

energieffektiviteten och därigenom på målet för 

klimatneutralitet. Produkterna ska utformas för användning 

under en lång tid samtidigt som man beaktar möjligheten att 

reparera eller uppdatera dem samt att delarna kan återvinnas. 

I industriella symbioser producerar företagen mervärde för 

varandra genom att effektivt återanvända råmaterial, teknik, 

kompetens, tjänster och energi. 

 

PO2 har valts till EHFVF:s handlingsprogram, med beak-

tande av kraven i EHFVF-förordningen. Ålands landskapsre-

gering ansvarar för genomförandet av programmet på Åland. 

I bilagorna till förordningen anges kopplingen mellan 

EHFVF:s prioriteringar och de politiska målen. Prioritering-

arna 1) främjande av hållbart fiske och bevarande av vatten-

resurser, 2) främjande av hållbart vattenbruk, fiskförädling 

och fiskhandel samt 4) stärkning av internationell förvalt-

ning av haven och möjligheten till trygga, säkra, rena och 

hållbart skötta hav och världshav har som mål en hållbar an-

vändning av vattenresurser, utnyttjande av möjligheterna i 

blå ekonomi och mer betydande miljöeffekter genom att 

skydda vattenekosystem och finansiera åtgärder som mildrar 

klimatförändringarna och anpassning till dessa. Främst åt-

gärderna för hållbart fiske och vattenbruk syftar särskilt till 

att bättre beakta miljöaspekter och uppmuntra aktörerna att 

vidta åtgärder som främjar energieffektivitet, cirkulär eko-

nomi och anpassning. Det centrala i vattenbruk är att möjlig-

göra tillväxt så att det goda tillståndet i vattnen inte äventy-

ras. Vattenbruksverksamhet kräver alltid miljötillstånd i Fin-

land, och detta förfarande säkerställer fallspecifikt att verk-

samheten inte försämrar miljöns tillstånd. I fokus för att 

möjliggöra en hållbar tillväxt i framtiden står lokaliserings-

styrning av verksamheten samt utveckling och införande av 

lösningar för cirkulär ekonomi och ny teknik, vilka möjlig-

gör en samordning av tillväxten i branschen och målen för 

miljöskydd. 

PO 3 Ett 

mer sam-

manlänkat 

Europa 

Ett förnybart 

och kompe-

tent Finland 

2021–2027 

Eruf 

(NSPA) 

Specialfinansieringen för de glest bebodda områdena i östra 

och norra Finland i programmet Ett förnybart och kompetent 

Finland 2021–2027 riktas beträffande det politiska målet 3 
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Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

(PO3) till projekt för trafikinfrastruktur som främjar före-

tagsverksamheten i små och medelstora företag. Kommiss-

ionen rekommenderar i de landsspecifika rekommendation-

erna för åren 2019 och 2020 att Finland investerar i bland 

annat övergång till koldioxidsnål ekonomi och energi, en 

grön och digital omställning samt i hållbar trafik med beak-

tande av regionala skillnader. 

 

De långa avstånden och glesbebyggelsen i Östra och Norra 

Finland inverkar på företagens verksamhetsförutsättningar 

samt deras placerings-, affärsverksamhets- och 

investeringsbeslut i regionen. Därför har småskaliga projekt 

för transportinfrastrukturen som stimulerar små och 

medelstora företags verksamhet en stor inverkan på 

företagsinvesteringarna i Östra och Norra Finland. Stödet 

har också en betydande hävstångseffekt på kommunernas 

beslut om  att investera i infrastrukturen. Specielltt i 

kommuner med en liten och gles befolkning har 

finansieringen en betydande roll i att sätta igång 

investeringar och skapa företagsverksamhet i området.  

 

Med tilläggsfinansiering för glest bebodda områden i norr 

förbättras trafik- och logistikförbindelser som är viktiga för 

små och medelstora företags konkurrenskraft, 

trafiksäkerheten och sammanlänkningsmöjligheterna för 

olika trafikformer samt främjandet av ren och hållbar trafik i 

enlighet med den riksomfattande trafiksystemplanen. 

Åtgärderna syftar framför allt til att utveckla 

företagsverksamheten. 

 

Åtgärderna stödjer FUI-verksamhet och investeringar som 

anknyter till minskning av energibehoven inom transport 

samt strategisk planering och digitalisering av transportsy-

stem. Stöd ges till investeringar i vägtransporter och logistik, 

inklusive gång- och cykelförbindelser, vilka påverkar till-

växten i små och medelstora företag och deras investeringar. 

Stöd ges till en bättre sammanlänkning av vägtransporter till 

andra trafikformer samt projekt på lokal nivå för att förbättra 

anslutningen till TEN-T-nätet. Projekt som främjar smarta 

och rena transportlösningar, minskning av buller och trafik-

säkerhet på lokal nivå får stöd. Trafikformer som använder 
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Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

förnybara och alternativa energikällor och tillhörande teknik 

utvecklas (t.ex. anslutningsstrukturer), särskilt med beak-

tande av förhållanden i glesbygd och långa avstånd. I insats-

område 1 kan man genomföra FoUI-insatser för utveckling 

av transporter och mobilitet då de anknyter till en strategi för 

smart specialisering. i insatsområdet stöder man dessutom 

digitalisering av smart och utsläppssnål mobilitet. Via insats-

område 2 kan man förbättra klimatsäkerheten hos logistikvä-

garna bland annat genom att se över kartläggningen av väg-

nätets skick och väghållningsplanerna. 

 

OECD har uppmärksammat utveckling av tillgängligheten 

inom NSPA-området och konstaterar i sin redogörelse att det 

inom NSPA-området är motiverat att allokera Eruf-

finansiering till trafikinfrastrukturen – särskilt när den 

åstadkommer regionöverskridande nytta och främjar nya 

investeringar inom den privata sektorn. 

PO 4 Ett 

mer socialt 

och inklu-

derande 

Europa 

 

Ett förnybart 

och kompe-

tent Finland 

2021–2027, 

Ålands struk-

turfondspro-

gram 2021–

2027 

ESF+ ESF+-åtgärderna i programmet Ett förnybart och kompetent 

Finland 2021−2027 genomförs i det politiska målet 4 (PO4). 

Åtgärderna stöder särskilt det första kapitlet i pelaren för so-

ciala rättigheter. Covid-19-pandemin inverkar särskilt på ut-

vecklingen av tjänster, ökat distansarbete, tillgång till studie-

möjligheter samt på förbättring av alla människors digitala 

kompetens, vilka beaktas i ESF+-åtgärderna. Jämställdhet 

mellan könen främjas bland annat genom åtgärder som syf-

tar till jämställdhetsplanering och avveckling av segregation, 

och jämlikhet främjas genom att beakta målgruppernas sär-

skilda behov. Detsamma gäller ESF+-åtgärder i Ålands 

strukturfondsprogram 2021–2027. Till programmet Ett för-

nybart och kompetent Finland 2021−2027 och Ålands struk-

turfondsprogram 2021–2027 har man valt ESF+-åtgärder 

särskilt för att främja sysselsättning och kompetens samt för 

att förhindra utanförskap i linje med de landsspecifika re-

kommendationer som Finland fått. Åtgärder som främjar 

sysselsättning och kompetens stöder också åtagandet vid det 

sociala toppmötet i Porto. 

 

De åtgärder som gäller sysselsättning grundar sig på att 

befolkningen i arbetsför ålder förutses minska fram till år 

2050. Den strukturella arbetslösheten är fortfarande relativt 

hög inom de viktigaste branscherna i Finland. 
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Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande högre än EU:s 

medelvärde. Tillgången på kompetent arbetskraft är ett 

betydande hinder för företagens tillväxt. Förändringarna i 

arbetslivet förutsätter att kompetensen uppdateras för att 

förbättra incidensen. Kompetenskraven påverkas allt mer av 

digitaliseringen och hur man bemöter utmaningarna med 

klimatförändringen. Arbetskraftens yrkesmässiga och 

regionala rörlighet ska främjas. För att förbättra 

sysselsättningen behövs sektorsövergripande service för 

olika målgrupper  

 

Även om Finland har ett fungerande utbildningssystem har 

utbildningsresultaten försvagats, kunskapsnivån har vänt 

nedåt, skillnaderna mellan olika grupper har ökat, andelen 

som avbrutit skolgången har ökat och många har brister i de 

grundläggande kunskaperna. Det är nödvändigt att främja 

flexibla möjligheter till vidareutbildning och omskolning, 

underlätta yrkesbyte samt att effektivisera övergången från 

skola till arbetsliv och mellan olika arbeten. Arbetsgivare får 

stöd bland annat i att utveckla rekryteringspraxis och ut-

nyttja mänskligt kapital, och kunskapsnivån bör höjas bland 

annat för anpassning till förändringar i arbetslivet, såsom 

främjande av kombination av arbets- och privatliv. Det är 

viktigt att höja kunskapsnivån i grupper som är underrepre-

senterade utbildningsmässigt.  

 

I Finland sker en polarisering inom befolkningen, och 

utsatthet och fattigdom ansamlas och ärvs. Även de 

regionala skillnaderna ökar. Det finns cirka 70 000 

ungdomar i Finland som inte omfattas av utbildning eller 

sysselsättning (NEET) och som riskerar att hamna utanför. 

Förutsättningarna att sysselsätta sig för dem som har en svag 

ställning på arbetsmarknaden ska förbättras. 

Sektorsövergripande och multiprofessionella tjänster är ett 

viktigt redskap för att svara mot målgruppens behov och 

främja aktiv delaktighet. Beaktande av könsperspektivet 

främjar genomslagskraften i alla åtgärder. 

 

År 2020 fanns det enligt Eurostat 870 000 personer som ris-

kerade fattigdom och social utslagning i Finland. EU:s mate-

riella bistånd för dem som har det sämst ställt riktas till de 
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Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

personer där verkningarna bedöms vara störst. Till en be-

gränsad målgrupp där majoriteten är befolkning i arbetsför 

ålder erbjuds livsmedel och basvaror, genom vilket deras 

vardagsliv delvis underlättas. Utöver hjälpen är det nödvän-

digt att öka målgruppens sociala delaktighet samt medveten-

het om möjligheterna att förstärka andra delområden av de-

ras liv, bland annat genom att utnyttja tjänster som erbjuds 

av offentliga organisationer och frivilligorganisationer. Åt-

gärder och materiellt stöd som främjar delaktighet hjälper 

människor bort från fattigdom och därigenom stöds åtagan-

det vid det sociala toppmötet i Porto. 

 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt att utveckla och sprida so-

ciala innovationer i anknytning till tjänster som erbjuds ung-

domar inom barnskyddet. Välbefinnandet för barn och ung-

domar som är klienter inom barnskyddet ska stödjas för att 

förhindra utanförskap. 

PO 5 Ett 

Europa när-

mare med-

borgarna 

Finlands 

EHFVF-pro-

gram 

EHFVF Lokal utveckling på samfundsinitiativ har genomförts inom 

EHFVF:s ramar sedan 2008. Inom programperioden 2014–

2020 har nio lokala aktionsgrupper inom fiskeri och en 

grupp på Åland varit verksamma. En utvärdering genomför-

des om den lokala fiskeriutvecklingen, enligt vilken det lo-

kalt ledda verksamhetssättet har medfört ett mervärde för 

fiskeriet i Finland genom att nytt samarbete som överskrider 

sektorsgränserna har aktiverats och finansieringen för fiske-

riprojekt har gjorts mångsidigare. De lokala fiskeriutveckl-

ingsgrupperna har ökat nätverkandet och fört fram fiskets 

potential för regionala och lokala aktörer. Små projekt på lo-

kal nivå kan även fungera som ett första steg mot mer omfat-

tande utvecklingsåtgärder. Lösningar på lokal nivå kan 

också få en betydande roll i anpassningen till klimatföränd-

ringen, eftersom Finland är ett långt land med en stor yta och 

effekterna av klimatförändringen syns vid olika tider och på 

olika sätt i områdena. En fortsatt verksamhet anses alltså ha 

ett mervärde även under programperioden 2021–2027. De 

lokala aktionsgrupperna inom fiskeri har etablerat sin verk-

samhet inom fiskerifältet, men det finns fortfarande områden 

att utveckla och potential inom deras verksamhet, vilket man 

eftersträvar att ta tag i under den kommande programperi-

oden. 
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Valt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål eller FRO:s spe-

cifika mål 

FRO speci-

fika målet: 

att göra det 

möjligt för 

regioner 

och männi-

skor att 

hantera de 

sociala, 

sysselsätt-

ningsrelate-

rade, eko-

nomiska 

och miljö-

mässiga ef-

fekterna av 

omställ-

ningen 

Ett förnybart 

och kompe-

tent Finland 

2021–2027 

FRO I enlighet med regeringsprogrammet strävar Finland efter att 

bli världens första fossilfria välfärds-samhälle. Finlands mål 

är att el- och värmeproduktionen i Finland ska vara nästan 

utsläppsfritt före utgången av 2030-talet med beaktande av 

perspektiv för försörjnings- och leveranssäkerhet. Åtgär-

derna för att minska utsläppen genomförs på ett socialt och 

regionalt rättvist sätt och med alla delområden i samhället 

delaktiga. Regeringen främjar också beredningen av kom-

munernas och regionernas egna planer för koldioxidneutrali-

tet och att klimatåtgärder genomförs. 

 

En metod för att uppnå målet är att energianvändning av torv 

åtminstone halveras före år 2030. Som en del av den övergri-

pande reformen av energibeskattningen bedöms de nödvän-

diga ändringarna i beskattningen så att målet för torv år 2030 

uppnås. En omfattande arbetsgrupp inom den nationella 

torvsektorn undersöker hur användningen av torv på ett kon-

trollerat sätt riktas mot innovativa produkter på högre föräd-

lingsnivå i stället för att brännas. För att beakta och mildra 

de sociala, ekonomiska och miljömässiga negativa effek-

terna av en halvering av torvproduktionen kommer program-

met Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 också 

att omfatta finansiering och åtgärder i enlighet med det sär-

skilda målet för fonden för en rättvis omställning (FRO). 

FRO-åtgärderna inkluderas i programmet genom en senare 

och kommer därför ännu inte att ha fastställts slutgiltigt när 

partnerskapsöverenskommelsen läggs fram. Finland före-slår 

att FRO-regioner är landskap och delar av landskap som har 

de största socioekonomiska och miljömässiga negativa ef-

fekterna av genomförandet av det nationella åtagandet. De 

negativa kon-sekvenserna av att torvproduktionen minskar 

betydligt eller upphör samt åtgärder för att mildra dessa 

framförs i de regionala övergångsplanerna. 

2. Strategival, samordning och komplementaritet 

2a. En sammanfattning av strategivalen och av de viktigaste resultat som förväntas för var 

och en av de fonder som ingår i partnerskapsöverenskommelsen 

PO-valen beskrivs i tabell 1 ovan. Programmens resultat och mål beskrivs mer i detalj i programdo-

kumenten.  



12(38) 

  

 

 

 

 

PO 1  

Innovationssystemen fungerar bättre i programmet Ett förnybart och kompetent Finland och 

Ålandsprogram. Utbytet av information och kunskap har förbättrats och samarbetet mellan företag 

har ökat. Under perioden har 27 000 företag på det finska fastlandet deltagit i innovationssamarbete 

med forskningsinstitut. Forskning och utbildning utnyttjar också näringslivets produktutvecklings-

miljöer mer än tidigare. 2 400 plattformar och nätverk som stödjer samutveckling har utvecklats och 

8 100 företag har deltagit i samutvecklingen. Minst 750 patentansökningar har lämnats in efter pro-

grammets åtgärder. Regionala ekosystem för kunskap och innovation i linje med smart speciali-

sering kopplar samman kunskapen i utbildningskedjan och näringslivet och utvecklar över 8 800 

nya innovationer, produkter eller tjänster. Utbildnings- och forskningsorganisationer har internat-

ionaliserats.  

 

Kompetensen i anknytning till digitalisering har ökat och likaså samarbetet mellan olika aktörer; ny 

affärsverksamhet har skapats och samhällets funktioner har effektiviserats. Över 1 100 kunder an-

vänder tjänster som utvecklats vid digitala innovationsknutpunkter (DIH). Möjligheterna till arbete 

oberoende av plats, distansarbete samt boende och arbete på flera ställen är bättre än tidigare.  

 

Tillväxten för små och medelstora företag har accelererat och produktiviteten har ökat: 3 600 små 

och medelstora företag har mätt en betydlig ökning i omsättning eller personal. Över 15 000 nya ar-

betstillfällen har skapats. Finland har fler tillväxtorienterade, internationella och konkurrenskraftiga 

företag som är verksamma inom värdenätverk; t.ex. över 2 600 små och medelstora företag har ge-

nomfört produkt- och processinnovationer med stöd av programmet. Möjligheten att använda finan-

sieringsinstrument som InvestEU:s medlemslandsspecifika del erbjuder, stödjer små och medelstora 

företags tillväxt och konkurrenskraft. 

 

Resultaten av de åtgärder som stöds genom Ålandsprogram är tillväxt med flera konkurrenskraftiga 

företag som ökar sin produktivitet, fler nystartade företag, flera företag som förnyar sin 

affärsverksamhet, utvecklar innovationer, expanderar på marknaden och internationaliserar. Fler 

företag nyttjar digitaliseringens möjligheter och utvecklar sin affärsverksamhet med hjälp av 

förnyad teknologi och samarbetet mellan näringslivet och utbildningsorganisationer har utvecklats. 

 

PO 2  

Eruf-åtgärderna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland har resulterat i att regioner och 

företag har genomfört en betydande reform av energieffektivitet. Utsläppen av växthusgaser har 

minskat avsevärt i regionerna och användningen av förnybara inhemska energiformer har ökat: pro-

grammet har skapat över 1 300 nya lösningar som främjar minskning av utsläpp och nästan 300 små 

och medelstora företag har startat ny företagsverksamhet som baseras på energieffektivitet eller lös-

ningar för förnybar energi, och exporten av värdenätverk i små och medelstora företag har ökat. 

 

Det regionala klimatarbetet som helhet har förstärkts och regionernas och kommunernas framsyn 

och beredskap för klimatrisker har förbättrats avsevärt. Med stöd av programmet har man upprättat 
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nästan 200 strategier för anpassning till klimatförändring och nästan 500 nya lösningar som ankny-

ter till anpassning till klimatförändring. Företagens och näringslivets verksamhetsförutsättningar har 

förbättrats tack vare beredskapen för och anpassningen till klimatförändringen, och företagen kan 

förutse klimatförändringens konsekvenser samt utveckla ny affärsverksamhet.  

 

Den cirkulära ekonomins verksamhetsprinciper har ingjutits i olika samhällssektorer - nya 

lösningar, innovativa strategier och samarbetsformer har skapats för att stimulera den cirkulära 

ekonomin. Man har förverkligat nästan 1 000 demonstrationer som främjar cirkulär ekonomi eller 

bioekonomi på en hög förädlingsnivå. Materialeffektivitet, användning av återvunnet material, 

slutna omlopp och återvinning av råvaror har ökat. Digitala lösningar effektiviserar en hållbar 

användning av naturresurser. Utnyttjandet av kommunernas och de offentliga samfundens 

investeringar och innovativa offentliga upphandlingar som pilot- och demonstrationsplattform har 

ökat. 

 

För EHFVF-programmets del anger programmet för främjande av inhemskt fiske, som baseras på 

Marins regeringsprogram, mål för användning av fisk som livsmedel, en vision för utveckling av 

värdekedjan för fiskenäringen samt fastställer strategiska val. Programmet definierar de samhälle-

liga effektmål som styr beredningen och genomförandet av EHFVF:s operativa program för Fin-

land.  

 

Målet med programmet för främjande av inhemskt fiske är att finländarna år 2027, i enlighet med 

näringsrekommendationerna, skulle äta i genomsnitt 2,5 portioner fisk per vecka jämfört med nuva-

rande 1,7 portioner och att konsumtionsökningen huvudsakligen skulle grundas på inhemsk fisk. 

Målet är att öka exporten och dess värde. Den eftersträvade ökningen i konsumtion och export av 

fisk skulle öka företagens värde inom fiskenäringen med 70 % till 1,7 miljarder euro och öka antalet 

heltidsarbeten inom branschen från 5 000 till 8 000. En ökad fiskkonsumtion skulle främja folkhäl-

san och öka de beräknade hälsofördelarna med 1–2 miljarder euro. Dessutom skulle en ökning med 

en fiskportion minska kostens koldioxidavtryck med cirka 5–6 % jämfört med den genomsnittliga 

finländska kosten. Fiskproduktionens koldioxidutsläpp är i genomsnitt en tredjedel av köttprodukt-

ionens koldioxidavtryck.  

 

Finlands EHFVF-program främjar uppnåendet av ovanstående mål genom att svara på konsumen-

ternas växande efterfrågan på fisk med att stödja villkoren för hållbar tillväxt och primärproduktion 

inom fiskenäringen, stödja förnyelse och innovation i hela fiskenäringens värdekedja samt beakta 

miljöfrågor allt bättre i all verksamhet. Målet är att stödja en naturlig fortplantning av fiskbestånden 

och förbättra livsmiljön för fiskresurserna samt att öka forskningsdata om förbättring av miljön och 

fiskresursernas tillstånd. För att möjliggöra samexistens mellan djur och fiskenäring utvecklar man 

selektiviteten i fångstredskap, undviker oavsiktliga fångster och skyddar mot skadevållande djur. 

Inom vattenbruket satsar man på att minska näringsbelastningen och på innovationer för att av-

lägsna näringsämnen samt på åtgärder i anknytning till djurens hälsa och välmående. Företagens 

miljöinvesteringar främjas genom ett högre investeringsstöd än normalt. 
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PO 3  

Projekt i östra och norra Finland har resulterat i transport- och logistikförbindelser som är viktiga 

för de små och medelstora företagens konkurrenskraft samt i transportvägar och transporttjänster 

samt förbindelser inom gång och cykling som utvecklar näringslivet och de små och medelstora fö-

retagens verksamhetsmiljö, vilket har förbättrat tillgängligheten för 650 små och medelstora före-

tag. Förbättrade verksamhetsförutsättningar för företag har ökat antalet tillväxtföretag och deras in-

vesteringar. Lokala projekt har undanröjt flaskhalsar för transporter, förbättrat trafiksäkerheten och 

minskat bullerolägenheterna och föroreningarna från trafiken. Det är enklare att kombinera olika 

transportsätt, och digitaliseringen av transporter och smarta lösningar underlättar planeringen av lo-

gistik och resekedjor. 

 

PO 4  

Minst 40 % av de arbetslösa, de som befinner sig utanför arbetslivet och de utslagna, vilka deltog i 

ESF+-åtgärderna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland har fått arbete, startat företag, 

inlett en utbildning eller börjat söka arbete. Personers kompetens identifieras och den motsvarar 

bättre behoven i arbetslivet och samhället. Möjligheterna att studera oberoende av tid och plats har 

ökat. Välbefinnandet och produktiviteten i organisationer har förbättrats och beredskapen för änd-

ringar har utvecklats. Genom projekten har materiell brist, generationsöverskridande fattigdom och 

utslagning bekämpats. Sociala innovationer etableras i organisationernas verksamhet. Handled-

nings- och rådgivningstjänster som olika aktörer erbjuder inom arbetskrafts- och företagsärenden 

samt sektorsövergripande och multiprofessionella tjänster och samarbetsnätverk har utvecklats och 

blivit en effektivare och mer tillgänglig helhet på olika håll i Finland. Aktörer inom tredje och 

fjärde sektorn och personer som erbjuder kamratstöd deltar i servicesystem och sysselsättnings- och 

utvecklingsverksamhet.  

 

Resultaten av de åtgärder som stöds genom Ålandsprogram är en förbättrad sysselsättningssituation 

och delaktighet genom ökad rörlighet samt ökad kompetens.   

 

PO 5  

Fiskenäringens ökade samhälleliga betydelse ses som en möjlighet i EHFVF-programmet, vilket 

även utvecklingen på lokal nivå svarar mot. Man eftersträvar att utnyttja verksamhetens små resur-

ser mer effektivt än tidigare genom att effektivisera det nationella och regionala samarbetet samt dra 

nytta av nya digitala möjligheter. Verksamhetens välkändhet och kommunikation ska också förbätt-

ras. Grupperna i säsongen 2014–2020 förväntas söka till en fortsättning för säsongen 2021–2027. 

Dessutom strävar man efter att stödja bildandet av nya grupper inom ramen för tillgängliga resurser. 

Målen för lokal utveckling fastställs på lokal nivå. Aktörerna på lokal nivå bereder tillsammans den 

lokala strategi som den lokala operativa gruppen för fiskenäring genomför inom sitt område. Nat-

ionellt är målet att fördjupa samordningen av utveckling på lokal och riksomfattande nivå. Det mer-

värde som lokal utveckling skapar vill man även föra ut bättre till så kallade gråzoner, som inte 

ännu har någon egen lokal aktionsgrupp för fiskeri. Ett centralt redskap i utvecklingen av verksam-

heten är grundandet av ett nationellt nätverk. 
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Särskilt mål för FRO 

För FRO-åtgärdernas del kommer deras mer exakta innehåll och förväntade huvudresultat att preci-

seras senare allt eftersom programberedningen fortskrider.  

2b. Samordning, avgränsning och komplementaritet mellan fonderna och, i förekommande 

fall, samordning mellan nationella och regionala program 

I den europeiska gröna given fastställs ramar för att uppnå en klimatneutral och cirkulär ekonomi 

senast år 2050. Finland använder fonderna i partnerskapsöverenskommelsen i enlighet med pro-

grammet för en grön utveckling för åtgärder som bland annat främjar en ren, förmånlig och trygg 

energiförsörjning, övergång till hållbar och smart rörlighet och cirkulär ekonomi, energieffektivitet 

samt förstärkning av regionernas och städernas resiliens för att reagera på klimatförändringens ef-

fekter. Finland åtar sig att använda medel från fonderna för att främja forskning och innovation på 

området hållbar utveckling och att beakta DNSH-principen i åtgärderna för alla politiska mål. Den 

europeiska agendan för hållbar tillväxt betonar uppnåendet av dess mål på ett rättvist och inklude-

rande sätt. Finland stöder i sina fondprogram de mest utsatta och dem som drabbas hårdast av soci-

ala och ekonomiska konsekvenser genom förändringarna, bland annat med hjälp av kompetensut-

veckling och omskolning. Vid behov beaktas det nya europeiska Bauhaus-initiativet också vid ge-

nomförandet. Genom partnerskapsavtalets fonder eftersträvar man en balanserad utveckling av lan-

dets olika delar, inkl. landsbygdsområden, och på det viset kompletterar landsbygdsfondens verk-

samhet. EU:s långsiktiga landsbygdsvision utgör en naturlig ram för granskning av detta. Internat-

ionellt samarbete bedrivs särskilt inom ramen för EU:s strategi för Östersjöområdet (EUSBSR) ge-

nom deltagande vid behov i gemensamma tematiska projektansökningar eller -nätverk. 

 

PO 1  

Inom företagsutvecklingen som finansierats ur programmen Ett förnybart och kompetent Finland 

och EHFVF har arbetsfördelningen gjorts så att det enligt lagstiftningen om det nationella understö-

det för utvecklande av företag år 2021 är möjligt att i fortsättningen stödja fiskförädling i Fastlands-

finland med delfinansiering från ERUF om utvecklings- och investeringsprojekten i fråga anses 

vara viktiga ur regionernas synvinkel. I programmet Ett förnybart och kompetent Finland definieras 

inte branscherna för företagen. Branschbegränsningarna för företagsstöden definieras i arbets- och 

näringslivsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets lagstiftning. 

 

I fondernas övervakningskommittéer och beredningsgrupper finns representation från olika fonder. 

De ministerier som ansvarar för programmen anordnar samordningsmöten regelbundet och vid be-

hov. Stödbesluten i ERUF- och EHFVF fattas huvudsakligen i de regionala närings-, trafik- och 

miljöcentralerna (NTM-centralen) som sköter den regionala samordningen samt främjar synergin 

mellan fonderna. För de stöd som finansieras av landskapsförbunden genomförs projektkoordine-

ringen mellan finansiärer i sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp (LSG). Delegationen för 

förnyelse i regionerna (AUNE) som fungerar i anslutning till arbets- och näringsministeriet sam-

manjämkar och övervakar den strategiska helheten för utvecklingen av regionerna och dess verk-

ningsfullhet, främjar samarbetet mellan riksomfattande och regionala aktörer och behandlar centrala 
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reformer i anslutning till regionernas utveckling utöver sina andra uppgifter. Delegationen kan fun-

gera som en strategiskt samordnande instans för verksamheten i EU:s olika fonder. 

 

Ansvaret för samordning på Åland ankommer på Ålands landskapsregering och näringsavdelningen 

som förvaltar Eruf, ESF+ och EHFVF. Genom en gemensam övervakningskommitté för flera fon-

der alternativt genom korsrepresentation i två övervakningskommittéer är det möjligt att behandla 

samordningsfrågor. Programmet Ett förnybart och kompetent Finland och Ålandsprogrammet foku-

serar på olika geografiska områden, och det finns därför ingen möjlighet till överlappande verksam-

het eller finansiering. Ovanstående gäller även det politiska målet 4 för Ålandsprogrammets del. 

 

PO 2  

För Eruf- och EHFVF-insatsernas del är samordningsförfarandena desamma som i PO1. Komple-

mentaritet angående ESF+-åtgärder uppnås särskilt genom projektparen PO2/PO4, där ESF+-åtgär-

der kan förbättra färdigheter som anknyter till PO2-teman (energieffektivitet, cirkulär ekonomi och 

anpassning till klimatförändringen).  

 

För att främja informationsutbytet kan EHFVF finansiera utvecklingen av den gemensamma in-

formationsutbytesmiljön (CISE) och BMVI utvecklingen av europeiska gränsövervakningssystemet 

(EUROSUR) När det gäller kustbevakningssystemet riktas BMVI-finansieringen till gränsövervak-

ning, EHFVF-åtgärderna kan riktas till exempelvis övervakning av miljökatastrofer till havs. Jord- 

och skogsbruksministeriet och inrikesministeriet säkerställer i egenskap av programmens förvalt-

ningsmyndigheter att det inte förekommer överlappningar i användningen av medlen. 

 

PO 3  

I programmet Ett förnybart och kompetent Finland finansieras med delfinansiering ur ERUF små-

skaliga trafik- och logistikinvesteringar med näringslivskoppling som påverkar små och medelstora 

företags tillväxt och investeringar. Motsvarande investeringar finansieras inte inom partnerskaps-

överenskommelsens andra program.  

 

PO 4  

Genom ESF+ stöds delvis samma invandrargrupper som genom AMIF. ESF+-åtgärderna är mer 

omfattande, eftersom AMIF vanligtvis fokuserar på främjande verksamhet i inledningsskedet av in-

tegrationen av medborgare från tredjeländer.  Fonderna kompletterar de integrationsåtgärder som 

finansieras med nationell finansiering i enlighet med integrationslagen.  

 

AMIF stöder integrationsförberedande verksamhet som främjar funktionsförmågan för asylsökan-

den samt övergången från förläggningen till kommunen. AMIF förbättrar förutsättningarna för vida-

rebosättning på regional och lokal nivå bland annat genom ökat samarbete och kunnande.  Ovan be-

skrivna åtgärder genomförs i regel inte med stöd av ESF+-fonden. AMIF stöder inte direkt syssel-

sättningsfrämjande åtgärder, såsom yrkesvägledning, rekrytering, yrkesinriktad utbildning eller 

språkinlärning på arbetsplatserna. Sådana åtgärder stöds ur ESF+. 
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AMIF- och ESF + -fonderna kompletterar också varandra när det gäller arbetsrelaterad invandring 

och för att locka internationella experter till Finland. Med hjälp av AMIF främjas utnyttjandet av 

lagliga vägar, förstärks kunskapsledning inom migrationsförvaltningen och utvecklas tillståndsför-

faranden. Invandring och mobilitet för kompetenta personer främjas genom åtgärder i tredjeländer 

(ursprungsländerna), såsom information i ursprungslandet, utveckling av kommunikation om 

sysselsättning och samhälle före ankomsten samt genom utbildning. De som flyttar till Finland på 

grund av arbete skulle i första hand få stöd som främjar yrkesvägledning, rekrytering eller andra åt-

gärder som stödjer sysselsättning genom ESF+-finansiering.  

 

AMIF- och ESF+-finansieringen sammanjämkas i AMIF-övervakningskommittén samt i samord-

ningsgruppen för invandring och integration. I samordningsgruppen finns även andra aktörer som 

finansierar integrationsåtgärder, gällande såväl nationell finansiering som EU-finansiering. Man 

diskuterar finansieringen av integrationsåtgärder innan ansökningen för åtgärderna öppnas och sä-

kerställer således sammanjämkningen mellan de olika finansieringsinstrumenten. Dessutom sam-

ordnar och övervakar delegationen för förnyelse i regionerna som verkar i anslutning till ANM, den 

strategiska helheten av regional utveckling. 

 

Med stöd ur fonderna inom området för inrikes frågor främjar man myndigheternas samarbete och 

informationsutbyte samt säkerställer informationssystemens interoperabilitet. När det gäller männi-

skohandel utvecklas i alla fonder riksomfattande och lokalt myndighetssamarbete, inbegripet den 

privata sektorn och organisationer. Tillgången till tillförlitligt stöd och service säkerställs i gränsin-

satserna (BMVI) samt asylprocesserna (AMIF). Med stöd ur ISF förbättras ställningen för brottsof-

fer. Med stöd ur AMIF främjar man identifieringen av specialbehov hos offer för människohandel, 

säkerställer servicens tillgänglighet och hänvisar dem till hjälpsystemet i åtgärder för integration 

och återvändande (AMIF).  

 

Åtgärder som anknyter till Eurodac stöds ur AMIF då det handlar om prövning av asylansökningar 

och ur BMVI då det är fråga om åtgärder vid gränsen.  AMIF och BMVI kan stöda utvecklingen av 

visumbehandlingen då det är fråga om främjande av lagliga vägar. 

 

EHFVF:s lokala verksamhetsgrupper, dvs. fiske-Leadergrupperna, förvaltas av landsbygdsnätver-

kets Leader-grupper, vilket möjliggör samordning och arbetsfördelning på lokal nivå. Leader-grup-

perna är också representerade i styrgrupperna för fiske-Leader. Finansieringen riktas i enlighet med 

lokala utvecklingsstrategier, varför samordning på lokal nivå är viktig, trots att fiske-Leadergrup-

perna fokuserar just på fiskenäringens lokala behov. Dessutom samordnar fondernas förvaltnings-

myndigheter verksamheten och en gemensam valkommitté inrättas för val av grupper. 

 

Särskilt mål för FRO  

Samordning och arbetsfördelning mellan FRO, Eruf och ESF+ och andra fonder och program tas 

om hand i landskapets samarbetsgrupp och hos regionala myndigheter, både i planeringsskedet och 

i det praktiska genomförandet. FRO- och Eruf-åtgärderna liknar varandra, men FRO är mer inriktad 

på nystartade torvproduktioner för att säkerställa tillräcklig effektivitet och för att effektivt svara på 
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negativa konsekvenser vid övergången. Fonderna kompletterar varandra för reformen av den reg-

ionala ekonomin och diversifieringen av näringslivet. Detta har en särskild betydelse för resursernas 

tillräcklighet när resurserna är annars begränsade i förhållande till regionernas utvecklingsbehov. 

Arbetsfördelningen mellan FRO och ESF+ är tydligare när FRO har centralt fokus på omskolning 

av dem som har blivit arbetslösa inom torvproduktion och förvärv av ny kompetens. 

2c. Komplementaritet och synergier mellan de fonder som ingår i partnerskapsöverenskom-

melsen, Amif, Fonden för inre säkerhet, instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvalt-

ning och viseringspolitik, och andra unionsinstrument 

PO 1 

Eruf-åtgärderna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland stöder målen i Horisont Europa, 

särskilt genom att finansiera innovationsarbete och nätverk i företag och läroanstalter, med vilket 

man kan skapa förutsättningar och utveckla kunnande för att delta i Horisont-projekt. Horisont 

Europas FUI-verksamhet inriktas särskilt på den tekniska beredskapens mellersta och övre nivå, då 

fokus ligger på tillämpad forskning och införande och förädling av ny teknik i riktning mot kom-

mersialisering och marknadsföring. Eruf måste dock kunna stödja utvecklingspotentialen i regioner 

med svagare innovationsnivå, och därmed beakta utmaningar i kompetens i regioner med olika ut-

gångslägen. Landsbygdsnätverket stöder samarbete och EIB:s innovationsprojekt, vilka också har 

möjlighet att delta i Horisont Europa-projekt. Med programmen Eruf och Horisont Europa stödjer 

man åtgärder som kopplar samman strategier för smart specialisering med forskning och innovation 

på toppnivå. Ovannämnda strategier, S3-samarbete och riksomfattande Eruf-verksamhet (innovat-

ions- och kompetensnätverk) är de mest centrala verktygen för synergin mellan Eruf:s och Horisont 

Europas verktyg. Lokala Eruf-projekt kan "träna" inför den kommande utlysningen i Horisont 

Europa, men kedjan kan också fungera åt andra hållet; Horisont-projektens resultat kan pilottestas, 

vidareutvecklas och kommersialiseras genom Eruf-projekt samt överföras till områden där den egna 

FUI-infrastrukturen är mer blygsam. 

 

Eruf stöder och kompletterar den europeiska digitala strategin och målen för programmet för ett di-

gitalt Europa. Eruf finansierar till exempel digitala innovationscentrum (DIH) och deras samarbete.  

 

Företagsstöden inom Eruf är samordnade med företagsstöden inom jordbruksfonden (även i PO2). 

Enligt den nationella lagstiftningen om utvecklingsstöd för företag, som reformerades 2021, är det 

möjligt att med delfinansiering från Eruf stödja företagsverksamhet som betjänar jord- och skogs-

bruk (exklusive primärproduktion) i Fastlandsfinland, om utvecklings- och investeringsprojekten i 

fråga anses vara viktiga ur regionernas synvinkel. CAP-planens mål är att reformera och diversifiera 

näringsstrukturen på landsbygden samt främja skapandet av nya arbetstillfällen genom att öka sam-

arbetet mellan företag, stödja starten av entreprenörskap samt investeringar. NTM-centralerna och 

Leader-grupperna har sina egna medel för att utveckla företag och främja entreprenörskap. 

 

I programmet Ett förnybart och kompetent Finland definieras inte branscherna för företagen. 

Branschbegränsningarna för företagsstöden definieras i arbets- och näringslivsministeriets och jord- 
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och skogsbruksministeriets lagstiftning med beaktande av de branschvisa begränsningar som base-

ras på EU:s lagstiftning och som gäller bland annat stålindustri, trafik och skeppsbyggnad. Utveckl-

ing på initiativ av medborgaraktörer och verksamhetssättet för lokal utveckling på samfundsinitiativ 

(Leader i CAP) samordnas och utvecklas i en gemensam arbetsgrupp mellan ANM och JSM, där 

aktörer inom stads- och landsbygdspolitik på olika nivåer och i olika fonder finns representerade.  

 

Representanter för ANM och JSM arbetar i formella programförberedande arbetsgrupper och över-

vakningskommittéer för att säkerställa samordning och stärka partnerskapet. De informella kontak-

terna under den förberedande fasen är täta och samarbetet intensivt. På regional nivå säkerställer 

landskapets samarbetsgrupp, dess sekretariat, olika avdelningar och andra motsvarande sätt att sam-

arbeta i praktiken, komplementariteten och utbytet av information i utvecklingsåtgärderna. EU:s 

långsiktiga vision för landsbygden styr för sin del prioriteringarna i ovan nämnda åtgärder. 

 

I fråga om RRF-åtgärderna bildas komplementaritet och synergi å ena sidan innehållsmässigt och å 

andra sidan på implementeringsnivå och i omfattning. Eruf:s åtgärder är huvudsakligen mindre eller 

regionala projekt till sin karaktär och de är anpassade till enskilda, välavgränsade behov då perspek-

tivet på RRF-åtgärderna är nationellt. Med hjälp av investeringar som främjar digitalisering inom 

RRF (särskilt pelare 2) förbättras till exempel bredbandsnätets nationella täckning, då man med 

Eruf-åtgärder strävar efter att på motsvarande sätt på regional nivå utveckla nya innovativa metoder 

för att effektivt utnyttja förbättrade datakommunikationsförbindelser med tanke på regionens nä-

ringsliv och tillgång till offentliga tjänster. Med hjälp av delfinansierade företagsstöd från Eruf är 

det möjligt att konkretisera RRF:s nationella investeringar i den gröna och digitala övergången på 

enskilda företags nivå. FUI-verksamhet med delfinansiering från Eruf (PO1) ska bygga på strategier 

för smart specialisering i landskapen. På så sätt kompletterar detta på regional nivå den tredje pela-

ren i RRF-programmet, FUI, forskningsinfrastruktur och pilotprojekt, där granskningsnivån är nat-

ionell. Vid bedömningen av val av projekt och betalningar till projekten i partnerskapsöverenskom-

melsens program kontrolleras att ingen överlappande finansiering beviljas eller betalas för samma 

kostnader från andra källor, till exempel RRF. Varje myndighets förfaranden beskrivs närmare i be-

skrivningarna av deras förvaltnings- och kontrollsystem eller i motsvarande dokument. 

 

Programområdet omfattar hela Åland för alla aktuella fonder. För strukturfonderna (Eruf och ESF), 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och 

faciliteten för återhämtning och resiliens (RFF) eftersträvas komplementaritet vilket innebär att fon-

derna inte strikt avgränsas från varandra. Det avgörande för valet av finansieringsfond kommer att 

vara projektets primära mål och verksamhet även om det kan innehålla delar som kan finansieras ur 

flera fonder. Förvaltningsmyndigheten säkerställer samordningsmekanismer som säkerställer kom-

plementariteten och undanröjer risk för dubbelfinansiering. De förfaranden som beskrivs ovan gäl-

ler även åtgärder i det politiska målet 4 för Ålandsprogrammet. 

 

PO 2 

LIFE+-programmets centrala innehåll är natur och biodiversitet, cirkulär ekonomi och livskvalitet, 

bekämpning av och anpassning till klimatförändringen samt övergång till ren energi. Med Eruf-

finansiering stöds samma mål särskilt ur näringslivets utgångslägen. 
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Företag inom fiskförädling och fiskhandel har möjlighet att även använda Eruf-finansiering för sina 

utvecklingsåtgärder. EHFVF-programmet har synergier med LIFE-programmet bland annat gäl-

lande miljörehabilitering, förbättring och främjande av vattenmiljöns goda tillstånd. Finansieringen 

riktas till åtgärder som minskar miljökonsekvenserna i branschen eller förbättrar tillståndet i miljön 

eller för fiskbestånden. För rehabiliteringsåtgärdernas del satsar programmet särskilt på nya resultat-

baserade finansieringsmodeller, där beviljad finansiering kopplas till resultat, och man provar reha-

biliteringssedlar och en gräsrotsfinansieringsmodell där man kan starta mindre renoveringsprojekt 

genom ett administrativt lätt förfarande. Tillsammans med miljöförvaltningen samordnas också 

finansiering av förebyggande åtgärder för skador som orsakas av skyddade arter. EHFVF-program-

met fortsätter att kompensera för de skador som sälar orsakar för fisket. Även inom vattenbruket 

stöds investeringar och utvecklingsverksamhet vid förebyggande av skador. Programmets strate-

giska val är också en stark satsning på förvaltningen av fiskresurserna och tillsyn av den gemen-

samma fiskeripolitiken, vilka har en stor betydelse för att förbättra tillståndet för fiskbestånden i 

hela Östersjön. 

 

EHFVF stödjer landsbygds- och regionpolitikens mål bland annat genom att främja konkurrenskraf-

ten, mångsidigheten och tillväxten för fiskenäringar samt lokal utveckling av fiskenäring i samar-

bete med Leader-grupper som finansieras ur landsbygdsfonden. EHFVF finansierar forsknings- och 

utvecklingsprojekt med anknytning till fiskerinäring. CAP-planen samt NTM-centralernas regionala 

planer för landsbygdsutveckling och Leader-gruppernas lokala utvecklingsstrategier har ett starkt 

fokus på klimat- och miljöåtgärder.   

 

50 % av Finlands RRF-finansiering är avsedd att riktas till åtgärder för att främja en grön övergång 

(särskilt pelare 2). Med tanke på RRF-åtgärder på nationell nivå som främjar energieffektivitet och 

cirkulär ekonomi samt utveckling av bioprodukter med högt förädlingsvärde ger Eruf:s FUI-, pilot- 

och företagsspecifika projekt verksamheten ett regionalt och lokalt perspektiv samt kompletterar de 

döda vinklarna som riktlinjer som gäller hela landet medför och gör det möjligt att fortsätta och eta-

blera utvecklingsåtgärder som inleddes under RRF-finansieringsperioden ända fram till andra hälf-

ten av 2020-talet. 

 

PO 3  

Huvudfokus för den kommande CEF-finansieringsperioden för den finska staten ligger på banpro-

jekten i stomnätskorridorerna och utformningen av dem (inklusive projektföretag) i enlighet med 

det investeringsprogram som Trafikledsverket har utarbetat. Utöver staten kan även andra aktörer 

vars projekt uppfyller förordningens och ansökningsprogrammens kriterier ansöka om finansiering. 

Det centrala syftet med CEF-instrumentet är att främja nationella och transeuropeiska transportför-

bindelser, medan Eruf-finansieringen är inriktad på regional och lokal tillgänglighet. 

 

Under perioden 2014–2020 har infrastrukturinvesteringar på cirka 60 miljoner euro fått stöd genom 

delfinansiering från Eruf (cirka 50 projekt) i östra och norra Finland med särskild finansiering för 

glesbefolkade områden. Staten och kommunerna använder Eruf-medel även under åren 2021–2027 
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för en näringslivsorienterad utveckling av transportsystemet i enlighet med målen och riktlinjerna i 

den nationella transportsystemplanen.  

 

Finlands RRF-plan omfattar inte egentliga investeringar i vägnätet. Däremot är avsikten att med 

RRF-medel bygga infrastruktur för elladdning och gastankning, särskilt i glesbebyggda områden 

där det kanske inte skapas på marknadsmässiga villkor. Dessa investeringar ger utmärkt stöd till 

småskaliga vägprojekt för att förbättra näringslivets tillgänglighet genom Eruf:s delfinansiering i 

östra och norra Finland. Det RRF-finansierade digitala banprojektet, som främjar digitaliseringen av 

järnvägstransporter, förbättrar för sin del förutsättningarna för multimodalitet, som också utvecklas 

genom Eruf-projekt. 

 

PO 4 

ESF+-fondens åtgärder anknyter till pelaren Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att 

påskynda hållbar tillväxt i Finlands RRF-plan. Majoriteten av ESF+-finansiering används för åtgär-

der som tillgodoser regionala och lokala utvecklingsbehov när RRF-åtgärderna är mer omfattande. 

Med RRF reformeras exempelvis tjänster för arbetskraft övergripande i enlighet med den nordiska 

modellen för arbetskraftsservice. RRF-finansiering tryggar tillgången på arbetskraft inom den of-

fentliga sektorn, bland annat genom att främja en förlängning av arbetslivet och sektorns attrakt-

ionskraft, medan ESF+-finansieringen mer fokuserar på den privata sektorn. Båda fonderna främjar 

arbetsrelaterad invandring. Med RRF-finansiering genomförs lagändringar och införandet av ett di-

gitalt system, och ESF+ utnyttjar t.ex. EURES. Med hjälp av RRF ökas nybörjarplatserna på högs-

kolor och en digital tjänstehelhet förverkligas, vilka ligger helt utanför ESF+-åtgärderna. Eftersom 

RRF-åtgärderna endast pågår under de första åren av programperioden 2021–2027, kan man bygga 

en bro för spridning och vidareutveckling av RRF-finansierade åtgärder med ESF+. 

 

AMIF-fondens mål och åtgärder som gäller olaglig migration och återsändning har beröringspunk-

ter särskilt i NDICI:s tillämpningsområde och i genomförandet av fonden säkerställs samordning 

mellan dessa finansieringsinstrument. Med AMIF-fonden bygger man upp övergripande rådgiv-

ningsformer och omfattande stödvägar. I åtgärderna beaktas kundernas integrations- och sysselsätt-

ningsåtgärder i såväl avreselandet som landet klienten återvänder till. Samarbetet med tredjeländer 

effektiviseras för att främja återvändande och återtagande samt för att stärka färdigheterna hos myn-

digheter och andra aktörer i återvändandeländerna att ta emot och återintegrera återvändare. I sam-

arbete mellan utrikesministeriet och avreseländerna informeras organisationerna i återvändandelän-

derna om EU:s asylpolitik och återvändande.  

 

När det gäller cybersäkerhet ligger ISF:s fokus på bekämpning och utredning av cyberbrottslighet 

samt utbildning i detta, RRF:s i stor utsträckning på övningsverksamhet och forskning gällande cy-

bersäkerhet. Via RRF effektiviseras verksamheten vid centralen för utredning av penningtvätt, med 

ISF-stöd förbättras åtgärderna för bekämpning av organiserad brottslighet som hänför sig till pen-

ningtvätt.  Myndigheter med ansvar för den interna säkerheten följer upp resultaten av Horisont-

projekt och förankrar dem om möjligt via ISF- och BMVI-fonderna. Ur CCEI-fonden finansieras 

endast upphandling av utrustning som används för tullkontroll, medan BMVI- och ISF-finansiering 
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får användas för PTG-myndigheternas (polisens, tullens, gränsbevakningsmyndigheternas) gemen-

samma projekt och upphandlingar. 

 

Landsbygdsfondens Leader-verksamhet stödjer delaktighet i landsbygdsregioner. Med Leader-verk-

samhet stärks och utvecklas lokalsamhällen, entreprenörskap och företag samt regionens livskraft. 

Genom den får man människor i olika åldrar och samfund att delta i det lokala utvecklingsarbetet 

och att aktivt och proaktivt agera och ta ansvar för utvecklingsarbetet. Leader-verksamheten satsar 

på ungdomar. Leader-grupper finansierar och genomför också projekt som stödjer integrationen av 

invandrare. Leader-grupperna genomför också ESF+-finansierade projekt som bland annat främjar 

sysselsättningen. 

 

Handlingsplanen EU4Health är utformat för att främja hälsa och stödja innovativa, effektiva och 

hållbara hälso- och sjukvårdssystem, så att vi är bättre rustade för framtida kriser. Främjandet av 

social integration och arbetshälsa och en minskning av skillnaderna i hälsa och välbefinnande är ex-

empel på åtgärder som kompletterar hälsoprogrammet under ESF+:s mål 4. 

 

Gränsöverskridande och internationellt samarbete i form av projekt och bidrag som stöds genom 

Erasmus+-programmet kompletterar åtgärderna i de regionala och strukturella politiska fonderna. 

Programmet Kreativa Europa främjar samarbete inom kultursektorn och den audiovisuella sektorn i 

Europa. Det centrala är att öka kunskaper och färdigheter inom branschen, innovations- och för-

söksverksamhet, aktörernas och verkens rörlighet samt att harmonisera den gemensamma kunskaps-

basen om kultur och kreativa branscher. Med insatser med stöd från ESF+ kan man öka sådan kom-

petens som behövs i kreativa branscher. 

 

PO 5  

Lokal utveckling på en gemensam grund som finansieras av EHFVF fungerar i nära samarbete med 

landsbygdsfondens Leader-verksamhet. Landsbygdens Leader-grupper fungerar som administrativ 

aktör i de lokala aktionsgrupperna för fiskenäring. 

 

Särskilt mål för FRO 

Komplementaritet och synergieffekter mellan FRO och landsbygdsfonden säkerställs, särskilt i 

torvområden i landskapens gränstrakter. Landsbygdsfonden används för att stärka landsbygdsnä-

ringarnas och landsbygdens livskraft. Landsbygdsfonden har också en central roll för att öka lands-

bygdens gemenskap och sociala delaktighet, särskilt genom Leader-grupperna. Man strävar efter att 

med programmet Horisont Europa utnyttja banbrytande innovationer i växande små och medelstora 

företag i hela landskapet.   



3. Bidrag till budgetgarantin enligt InvestEU med motivering  

Tabell 2A: Bidrag till InvestEU (fördelning per år) 

Bidrag från Bidrag till Fördelning per år 

Fond Regionakategori  InvestEU-fönster 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Eruf Mer utveclade 

regioner 

3 Små och medelstora 

företag 

 2 505 590      2 505 590 

Övergångsregioner 3 Små och medelstora 

företag 

 15 184 326      15 184 326 

Tabell 2B: Bidrag till InvestEU (sammanfattning) 

 Regionkategori Fönster 1 

Hållbar 

infrastruktur 

Fönster 2 

Forskning, 

innovation och 

digitalisering 

Fönster 3 

Små och 

medelstora 

företag 

Fönster 4  

Sociala 

investeringar och 

kompetens 

Totalt 

  (a) (b) (c) (d) (f)=(a)+(b)+(c)+(d) 

Eruf Mer utveclade 

regioner 

  2 505 590  2 505 590 

Övergångsregi-

oner 

  15 184 326  15 184 326 

Totalt    17 689 916  17 689 916 

 



Motivering med beaktande av hur dessa belopp bidrar till uppnåendet av de politiska mål 

som valts ut i partnerskapsöverenskommelsen i enlighet med artikel 10.1 i InvestEU-förord-

ningen 

 

Utöver företagsspecifikt stöd och bredare samarbetsprojekt som finansieras genom programmet Ett 

förnybart och kompetent Finland 2021–2027 behövs åtgärder som förbättrar tillgången till företags-

finansiering, vilket stärker företagens tillväxt och konkurrenskraft. Den medlemsstatsspecifika de-

len av InvestEU-programmet är ett lämpligt alternativ för genomförandet av finansieringsinstru-

ment. Avsikten är att underlätta tillgången till övergripande finansiering för företag och att mobili-

sera kanaliseringen av privat finansiering till investeringar enligt PO1, vid behov med beaktande av 

PO2-målen. De medel som ska överföras (2 % av Eruf-finansieringen av programmet Förnyande 

och kompetent Finland 2021−2027) allokeras för att stödja de centrala målen för programmet För-

nyande och kompetent Finland 2021−2027, som främjar FUI-verksamhet, digitalisering och små 

och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft. Dessutom främjas och ökas affärsverksamhet 

som för i en hållbar och klimatneutral riktning. Flaskhalsarna i finansieringen som uppkommit en-

ligt den preliminära bedömningen öppnas och de uppmärksammade bristerna på marknaden åtgär-

das enligt Finlands intresse så att man främjar uppnåendet av målen för små och medelstora företag 

i InvestEU:s politiska fönster i linje med målen för det nationella programmet.   

 

Enligt den preliminära bedömningen fungerar företagsfinansieringen som helhet bra och tillgången 

till finansiering för små och medelstora företag är relativt god internationellt. När finansiering inte 

beviljas, framkom som ett centralt problem svagheten i företagets kassaflöde och kreditbetyg, pro-

blem med garantier, otillräckligt eget kapital samt problem med företagares finansiella kunnande. I 

och med skärpt bankreglering har möjligheterna att få finansiering från banker minskat för företag 

med lägre betyg.  

 

Vissa av flaskhalsarna som identifierats i utredningarna beror på att man strävar efter att lösa företa-

gens olika finansieringsbehov genom banklån på seniorvillkor, trots att detta inte alltid är det lämp-

ligaste instrumentet. Det finns en marknadsnisch i finansieringen av små och medelstora företag 

som vill förnya sig och kapitalinvesteringsmarknaden är snäv. Regionala skillnader är bristen på 

konkurrens i utbudet av finansiering och den lokala marknadens litenhet, differentiering av säker-

hetsvärden och ojämn fördelning med tanke på kvalifikation i kapitalinvesteringar. Det finns ingen 

nisch på marknaden som kräver regionala kapitalinvesteringsfonder för att kompenseras. Det finns 

ett behov av incitament och nya finansieringsmodeller där hållbarhetsaspekterna integreras i finan-

sieringsbeslutet.  

 

Förhandsbedömningen uppdaterades hösten 2020 med anledning av omvärldsändringarna till följd 

av coronaviruspandemin. Brister på marknaden och tidigare noterade flaskhalsar i finansieringen 

förekommer fortfarande vid finansiering av små och medelstora företag. Även om tillgången till 

finansiering fortfarande är bra, har små och medelstora företag befunnit sig i en mycket exceptionell 

situation på grund av den globala krisen. Denna situation återspeglas direkt i de små och medelstora 

företagens förväntningar på den kortsiktiga konjunkturutvecklingen. Förväntningarna på utveckl-

ingen av omsättningen har minskat samtidigt som de allmänna konjunkturförväntningarna har för-

svagats. Även lönsamhetsförväntningarna har sjunkit och få av de små och medelstora företagen 

förväntar sig en förbättring av soliditeten. Små och medelstora företag förväntar sig att avsevärt 

minska sina investeringar inom en snar framtid och deras likviditet har försämrats i början av år 

2020. Bankcentrering är fortfarande vanligt när det gäller finansiering av små och medelstora före-

tag, även om den har minskat kraftigt från tidigare. 



25(38) 

  

 

 

 

 

Trots det osäkra läget och den sjunkande ekonomiska tillväxten har andelen företag som strävar ef-

ter tillväxt så långt det är möjligt förblivit oförändrad. Antalet starkt tillväxtorienterade företag har 

bara minskat måttligt. Företagen söker framgång och konkurrensfördelar från flera källor. Även i en 

förändrad verksamhetsmiljö finns det ett behov av en form av finansiering som kanaliseras genom 

InvestEU.  

4. Överföringar 

Medlemsstaten begär en överföring mellan regionkategorier. 

4.1 Överföring mellan regionkategorier 

Tabell 3A: Överföringar mellan regionkategorier (fördelning per år) 

Tabell 3B: Överföring mellan regionkategorier (sammanfattning) 

Regionkate-

gori 

Anslag per regi-

onkategori 

Överföring 

till: 

Överförings-

belopp 

Andel av det ur-

sprungliga ansla-

get som överförs 

Anslag per region-

kategori efter över-

föringen 

Mer utvec-

klade regioner 

148 528 112 Övergångsre-

gioner 

 

39 923 840 26,88 108 604 272 

Övergångsre-

gioner 

 

866 317 509 Mer utvec-

klade regioner 

  906 241 349 

 

Motivering 

39,9 miljoner euro överförs från Helsingfors-Nylands ram i utvecklade regioner till ramen för över-

gångsregioner. I Finland svarar staten (75 %) och kommunerna (25 %) för medfinansieringen av 

programmen. Statlig medfinansiering fastställs i ramarna för statsfinanserna och årligen i statsbud-

geten. Programarbetet stabiliseras när regionerna kan lita på en förutbestämd, betydande statlig 

finansieringsandel och endast 25 procent av den nationella medfinansieringen åläggs kommunerna i 

regionen. På grund av den högre nationella finansieringsandelen i den allmänna förordningen för 

utvecklade regioner har Helsingfors-Nyland en relativt högre fast finansieringsandel från staten än 

Överfö-

ring från 

Överfö-

ring till 
Fördelning per år 

Regionka-

tegori 

Region-

kategori 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Mer utvec-

klade regi-

oner 

Över-

gångs- 

regioner 

 

   

6 417 957 

 

  

7 009 781 

  

7 123 158 

  

7 238 797 

  

6 006 914 

  

6 127 233 

 

39 923 840 
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resten av landet, trots att regionen är den mest välbärgade i Finland. Med hänsyn till utvecklings-

skillnaderna i Finlands regioner och den statliga medfinansieringen överförs cirka 28 procent av 

Helsingfors-Nylandsramen till övergångsregioner, då regionens finansieringsandel fortfarande är 

rimlig och klart högre (+53 %) än under den föregående programperioden. 

5. Form av unionsbidrag för tekniskt bistånd  

Val av form av unionsbidrag för tekniskt bistånd: Tekniskt bistånd enligt artikel 36.5 

 

Motivering 

Finland har redan gått över till flat rate-modellen för tekniskt stöd under programperioden 2014–

2020. Modellen förenklar förvaltningen och frigör resurser som tidigare använts för förvaltning, till 

exempel för bättre förvaltning av programfinansieringsprojekt.  

6. Tematisk koncentration 

6.1. Eruf 

Medlemsstaten beslutar att följa kraven på tematisk koncentration på nationell nivå 

6.2  ESF+ 

Medlemsstaten följer 

kraven på tematisk 

koncentration 

32 % social delaktighet 

Programplanerat inom ramen för de spe-

cifika målen h–l i artikel 4 i ESF+-för-

ordningen 

Planerade ESF+-program 

1 Ett förnybart och kompe-

tent Finland 2021–2027 

 

5 % stöd till dem som har det sämst ställt 

Programplanerat inom ramen för det spe-

cifika målet m och, i vederbörligen moti-

verade fall, det specifika målet l i artikel 

4 i ESF+-förordningen 

Planerade ESF+-program 

1 Ett förnybart och kompe-

tent Finland 2021–2027 

 

3,4 % stöd till ungdomssysselsättning 

Programplanerat inom ramen för de spe-

cifika målen a, f och l i artikel 4 ESF+-

förordningen 

Planerade ESF+-program 

1 Ett förnybart och kompe-

tent Finland 2021–2027 

2. Ålands strukturfondspro-

gram 2021–2027 

 

 2 % stöd för att bekämpa barnfattigdom 

Programplanerat inom ramen för de spe-

cifika målen f och h–l i artikel 4 ESF+-

förordningen 

Planerade ESF+-program 

1 Ett förnybart och kompe-

tent Finland 2021–2027 
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 0 % kapacitetsuppbyggnad hos arbets-

marknadens parter och icke-statliga orga-

nisationer 

Programplanerat inom ramen för alla 

specifika mål utom m i artikel 4 ESF+-

förordningen 

Planerade ESF+-program 

1 Ett förnybart och kompe-

tent Finland 2021–2027 

 

 

 



 

7. Prelimärt anslag från var och en av de fonder som omfattas av partnerskapsöverenskommelsen per politiskt mål, FRO:s specifika mål 

och tekniskt bistånd på nationell och, i förekommande fall, regional nivå  

Tabell 8: Preliminärt anslag från Eruf, Sammanhållningsfonden, FRO, ESF+ och EHFVF per politiskt mål, FRO:s specifika mål och tekniskt bi-

stånd* 

 

Politiska 

mål, FRO:s 

specifika 

mål eller 

tekniskt bi-

stånd 

Eruf FRO ESF+ EHFVF an-

slag på nat-

ionell nivå 

Totalt 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Regionka-

tegori** 

Anslag per 

regionkate-

gori 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Medel en-

ligt artikel 3 

i FRO-för-

ordningen 

Medel enligt 

artikel 4 i 

FRO-för-

ordningen 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Regionkate-

gori** 

Anslag per 

regionkate-

gori 

  

 

Politiskt mål 

1 

522 809 591 Mer utvec-

klade regi-

oner 

37 945 240     Mer utvec-

klade regioner 

  522 809 588 

 

 

Över-

gångsregi-

oner 

315 281 238    Övergångsre-

gioner 

 

De yttersta 

randområ-

dena och 

de nord-

liga gles-

befolkade 

områdena 

169 583 113    De yttersta 

randområdena 

och de nord-

liga glesbefol-

kade områ-

dena 

 

Politiskt mål 

2 

252 256 471 Mer utvec-

klade regi-

oner 

15 031 065     Mer utvec-

klade regioner 

 62 450 604 

 

 

314 707 071 
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Politiska 

mål, FRO:s 

specifika 

mål eller 

tekniskt bi-

stånd 

Eruf FRO ESF+ EHFVF an-

slag på nat-

ionell nivå 

Totalt 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Regionka-

tegori** 

Anslag per 

regionkate-

gori 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Medel en-

ligt artikel 3 

i FRO-för-

ordningen 

Medel enligt 

artikel 4 i 

FRO-för-

ordningen 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Regionkate-

gori** 

Anslag per 

regionkate-

gori 

  

 

Över-

gångsregi-

oner 

137 235 871    Övergångsre-

gioner 

  

De yttersta 

randområ-

dena och 

de nord-

liga gles-

befolkade 

områdena 

99 989 535    De yttersta 

randområdena 

och de nord-

liga glesbefol-

kade områ-

dena 

 

Politiskt mål 

3 

65 632 099 Mer utvec-

klade regi-

oner 

     Mer utvec-

klade regioner 

  65 632 099 

 

 

Över-

gångsregi-

oner 

    Övergångsre-

gioner 

 

De yttersta 

randområ-

dena och 

de nord-

liga gles-

befolkade 

områdena 

65 632 098    De yttersta 

randområdena 

och de nord-

liga glesbefol-

kade områ-

dena 

 

Politiskt mål 

4 

 Mer utvec-

klade regi-

oner 

    581 148 163 

 

 

Mer utvec-

klade regioner 

51 705 577  581 418 163 
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Politiska 

mål, FRO:s 

specifika 

mål eller 

tekniskt bi-

stånd 

Eruf FRO ESF+ EHFVF an-

slag på nat-

ionell nivå 

Totalt 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Regionka-

tegori** 

Anslag per 

regionkate-

gori 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Medel en-

ligt artikel 3 

i FRO-för-

ordningen 

Medel enligt 

artikel 4 i 

FRO-för-

ordningen 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Regionkate-

gori** 

Anslag per 

regionkate-

gori 

  

 

Över-

gångsregi-

oner 

    Övergångsre-

gioner 

421 044 371 

De yttersta 

randområ-

dena och 

de nord-

liga gles-

befolkade 

områdena 

    De yttersta 

randområdena 

och de nord-

liga glesbefol-

kade områ-

dena 

108 668 215 

Politiskt mål 

5 

 Mer utvec-

klade regi-

oner 

     Mer utvec-

klade regioner 

 5 057 549 5 057 549 

Över-

gångsregi-

oner 

    Övergångsre-

gioner 

 

De yttersta 

randområ-

dena och 

de nord-

liga gles-

befolkade 

områdena 

    De yttersta 

randområdena 

och de nord-

liga glesbefol-

kade områ-

dena 

 

FRO:s 

specifika 

mål 

   447 767 107 196 065 436 251 701 671     447 767 107 
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Politiska 

mål, FRO:s 

specifika 

mål eller 

tekniskt bi-

stånd 

Eruf FRO ESF+ EHFVF an-

slag på nat-

ionell nivå 

Totalt 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Regionka-

tegori** 

Anslag per 

regionkate-

gori 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Medel en-

ligt artikel 3 

i FRO-för-

ordningen 

Medel enligt 

artikel 4 i 

FRO-för-

ordningen 

Anslag på 

nationell 

nivå 

Regionkate-

gori** 

Anslag per 

regionkate-

gori 

  

 

Tekniskt bi-

stånd enligt 

artikel 36.5 i 

förord-

ningen om  

gemen-

samma  

bestämmel-

ser (i före-

kommande  

fal) 

29 424 439 

 

 

Mer utvec-

klade regi-

oner 

1 854 169 17 910 683 7 842 617 10 068 066 23 256 720 

 

 

Mer utvec-

klade regioner 

2 068 221 4 061 658 74 653 490 

 

 

Över-

gångsregi-

oner 

15 838 096    Övergångsre-

gioner 

16 841 773 

De yttersta 

randområ-

dena och 

de nord-

liga gles-

befolkade 

områdena 

11 732 164    De yttersta 

randområdena 

och de nord-

liga glesbefol-

kade områ-

dena 

4 346 726 

Totalt 870 122 590 

 

 

Mer utvec-

klade regi-

oner 

54 830 474 465 677 790 203 908 053 261 769 737 604 674 883 

 

 

Mer utvec-

klade regioner 

53 773 798 71 755 962 2 012 231 225 

Över-

gångsregi-

oner 

468 355 205    Övergångsre-

gioner 

437 886 144 

De yttersta 

randområ-

dena och 

de nord-

liga gles-

befolkade 

områdena 

346 936 911    De yttersta 

randområdena 

och de nord-

liga glesbefol-

kade områ-

dena 

113 014 941 
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* Beloppet bör omfatta de flexibilitetsbelopp i enlighet med artikel 18i förordningen om gemensamma bestämmelsersom har anslagits preliminärt. Den faktiska 

tilldelningen av flexibilitetsbeloppen kommer inte att bekräftas förrän vid halvtidsöversynen. 

** FRO-belopp efter det planerade kompletterande stödet från Eruf och ESF+  

 

Motivering 

Finansieringsuppgifterna grundas på mer specificerade uppdelningar i programdokumenten. Åtgärderna för en hållbar stadsutveckling inom programmet Ett 

förnyande och kompetent Finland 2021–2027 sammanförs i en ITI-strategi vars finansiering är 68 623 188 euro (exklusive tekniskt stöd). Delfinansierade åtgär-

der genom Eruf stöds av TL 1 och särskilda mål 2.1. och 2.6.  

8. Förteckning över planerade program inom de fonder som ingår i partnerskapsöverenskommelsen, med preliminära anslag per fond och 

motsvarande nationella bidrag per regionkategori 

Tabell 9B: Förteckning över planerade program med preliminära anslag* 

Namn Fond Regionkategori Unionsbidrag Nationellt bid-

rag 

Totalt 

Unionsbidrag 

utan tekniskt bi-

stånd enligt arti-

kel 36.5i förord-

ningen om ge-

mensamma be-

stämmelser 

Unionsbidrag för 

tekniskt bistånd en-

ligt artikel 36.5 i 

förordningen om 

gemensamma be-

stämmelser 

  

Ett förnybart och kompe-

tent Finland 2021–2027**  

Eruf Mer utvecklade re-

gioner 

49 771 740 1 742 010 77 270 625 128 784 375 

Övergångsregioner 452 517 109 15 838 096 312 236 805 780 592 010 
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Namn Fond Regionkategori Unionsbidrag Nationellt bid-

rag 

Totalt 

Unionsbidrag 

utan tekniskt bi-

stånd enligt arti-

kel 36.5i förord-

ningen om ge-

mensamma be-

stämmelser 

Unionsbidrag för 

tekniskt bistånd en-

ligt artikel 36.5 i 

förordningen om 

gemensamma be-

stämmelser 

  

De yttersta rand-

områdena och de 

nordliga glesbefol-

kade områdena 

333 204 747 11 732 164 231 291 275 578 228 186 

Ett förnybart och kompe-

tent Finland 2021–2027 

ESF+ Mer utvecklade re-

gioner 

49 533 492 1 981 338 68 019 275 119 534 559 

Övergångsregioner 421 044 371 16 841 773 263 943 805 701 829 949 

De yttersta rand-

områdena och de 

nordliga glesbefol-

kade områdena 

108 668 215 4 346 726 71 812 963 184 827 904 

Ett förnybart och kompe-

tent Finland 2021–2027 

FRO 

(Artikel 3) 

 196 065 436 7 842 617 87 389 166 291 297 219 

FRO 

(Artikel 4) 

 251 701 671 10 068 066 112 187 030 373 956 767 

Ålands strukturfondspro-

gram 2021–2027 

Eruf Mer utvecklade re-

gioner 

3 204 565 112 159 4 975 086 8 291 810 
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Namn Fond Regionkategori Unionsbidrag Nationellt bid-

rag 

Totalt 

Unionsbidrag 

utan tekniskt bi-

stånd enligt arti-

kel 36.5i förord-

ningen om ge-

mensamma be-

stämmelser 

Unionsbidrag för 

tekniskt bistånd en-

ligt artikel 36.5 i 

förordningen om 

gemensamma be-

stämmelser 

  

Ålands strukturfondspro-

gram 2021–2027 

ESF+ Mer utvecklade re-

gioner 

2 172 085 86 883 3 388 452 5 647 420 

Yhteensä  Eruf, 

ESF+, 

FRO 

 1 869 883 431 70 591 832 1 232 514 936 3 172 990 199 

Finlands EHFVF-program EHFVF  67 694 304 4 061 658 68 563 000 140 155 962 

Totalt Samtliga 

fonder 

 1 937 577 735 74 653 490 1 301 077 936 3 313 309 161 

* Beloppet bör omfatta de flexibilitetsbelopp i enlighet med artikel 18i förordningen om gemensamma bestämmelser som har anslagits preliminärt. Den faktiska 

tilldelningen av flexibilitetsbeloppen kommer inte att bekräftas förrän vid halvtidsöversynen. 

** Program får ta emot gemensamt stöd från fonderna i enlighet med artikel 25.1i förordningen om gemensamma bestämmelser (på samma sätt som priorite-

ringar får använda stöd från en eller flera fonder i enlighet med artikel 22.2 i förordningen om gemensamma bestämmelser). När FRO bidrar till ett program 

måste FRO-anslaget omfatta kompletterande överföringar och delas upp så att beloppen anges i enlighet med artiklarna 3 och 4 i FRO-förordningen. 

 



Tabell 10: Förteckning över planerade Interregprogram  

Program 1  Interreg Central Baltic 

Program 2  Interreg Aurora 

Program 3 South-East Finland – Russia (avbrutet) 

Program 4 Karelia (avbrutet) 

Program 5 Kolarctic (Rysslands och Vitrysslands deltagande avbröts) 

Program 6 Interreg Baltic Sea Region (Rysslands och Vitrysslands deltagande avbröts) 

Program 7 Interreg Northern Periphery and Arctic 

Program 8 Interreg Europe 

Program 9 Interact 

Program 11 URBACT 

Program 12 ESPON 

9. En sammanfattning av de åtgärder som planeras för att stärka den administrativa 

kapaciteten att genomföra de fonder som ingår i partnerskapsöverenskommelsen 

Programmet Ett förnyande och kompetent Finland 2021–2027 och Ålandsprogrammet uppmuntrar 

till ett nära samarbete mellan myndigheter. På basis av erfarenheter från tidigare programperioder 

har man konstaterat att den administrativa kapaciteten förstärks då samarbetet mellan de förmed-

lande organen är tätt. De förmedlande organens uppgifter i NTM-centralerna är även i fortsätt-

ningen samlade hos fyra NTM-centraler. Att man har samlat uppgifterna har stött utnyttjandet av 

kompetensen och resurserna. Landskapsförbunden uppmuntras sköta de förmedlande organens upp-

gifter i samarbete både med lösningar utifrån nationell lagstiftning och elektroniska processer.  

 

Programperioden har beretts i samarbete mellan förvaltningsmyndigheten, NTM-centralerna och 

landskapsförbunden. Sakkunskapen och kompetensen ökar för alla parter tack vare samarbete. För-

valtningsmyndigheten ordnar utbildning för de förmedlande organen när programperioden startar 

och även under programperiodens gång. I utbildningen strävar man efter att de förmedlande orga-

nens roll ska vara aktivare än tidigare. I utbildningsevenemangen infogas föredrag av representanter 

för de förmedlande organen. De förmedlande organens inbördes informationsutbyte stöds till exem-

pel på storregionsnivå. Utbildnings- och utvecklingsbehoven hos förvaltningsmyndighetens perso-

nal bedöms regelbundet och utbildning stöds. 

 

Utbildningsbehoven sammanställs i en utbildningsplan som kompletteras årligen i samband med 

rapporteringen varje räkenskapsår. De observationer som förvaltningsmyndigheten gjort i sin över-

vakningsuppgift samt de frågor om genomförandet av programmet som inkommit till förvaltnings-

myndigheten inverkar på planen. Förvaltningsmyndigheten genomför under programperioden väg-

ledning för varje förmedlande organ, till exempel genom handlednings- och övervakningsbesök el-

ler motsvarande granskning som exakt riktar sig till varje förmedlande organ. Förvaltningsmyndig-

heten schemalägger och planerar åtgärderna vid handledning och övervakning efter vilka behov 

som identifierats på grundval av övervakningen. Åtgärderna stödjer särskilt de förmedlande organen 

som behöver mest stöd. Granskning av alla förmedlande organs verksamhet utförs årligen i sam-

band med den granskning som gäller verksamheten inom förvaltnings- och övervakningssystemet.  

Frågor som kommit till de kanaler som förvaltningsmyndigheten upprätthåller behandlas regelbun-

det. Förvaltningsmyndigheten genomför vägledning och utbildning för de förmedlande organen i 

samarbete med bokföringsfunktionen och revisionsmyndigheten. 
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Personalen vid de förmedlande organen kan i hög grad delta i utbildningsevenemang, eftersom eve-

nemangen ordnas antingen helt via fjärranslutning eller fjärranslutning genomförs jämsides med 

närutbildning. Dessutom görs inspelningar av de utbildningar som är avsedda för de förmedlande 

organen, till vilka man kan återkomma även efter utbildningarna. Förvaltningsmyndigheten upprätt-

håller en gemensam elektronisk arbetsplattform avsedd för myndigheterna, där utbildningsmateri-

alen lagras. Utbildningsvideor görs om användningen av informationssystemet för att användas av 

både de förmedlande organen och de som ansöker och får finansiering. De förmedlande organen 

svarar för utbildningen av stödmottagarna till övriga delar. 

 

Genomförandet av programmet stöds av en omfattande nationell lagstiftning och en omfattande an-

vändning av förenklade kostnadsmodeller. Administrationen av projekten sker i enhetliga processer 

i ett informationssystem. I utvecklingen av informationssystemets processer utnyttjas den respons 

som fåtts av myndighetsanvändare och stödmottagare. Informationssystemets funktioner och anvis-

ningar stödjer både myndigheternas och stödmottagarnas arbete.  

 

I beredningsskedet av programperioden har de förvaltningsmyndigheter som svarar för partner-

skapsöverenskommelsens fonder samarbetat. I samarbete har man samordnat lagstiftning och verk-

samhetssätt exempelvis i anslutning till förenklade kostnadsmodeller, anskaffningar och bekämp-

ning av bedrägeri. Även i kommunikationsuppgifter har samarbetet blivit tätare. Det inbördes sam-

arbetet mellan fonderna stödjer genomförandet av programmen och förstärker myndigheternas 

funktionsförmåga. 

 

Förvaltningsmyndigheterna i EHFVF strävar i beredningsskedet av programmen efter att göra fon-

dernas förvaltningspraxis enhetligt. I EHFVF eftersträvar man efter att helt övergå till elektroniskt 

förfarande. Informationssystemet utvecklas till ett mer användarvänligt gränssnitt för kommande 

period. Förvaltningsmyndigheten ordnar utbildningsdagar och webbutbildningar för de förmedlande 

organen och de lokala aktionsgrupperna inom fiskenäring. Dessutom fortsätter förvaltningsmyndig-

heten och de förmedlande organen att hålla regelbundna samarbetsmöten. Den nationella samord-

ningen av EHFVF:s verksamhetsprogram förbättras även av det nationella nätverket som grundas.   

10. Ett integrerat tillvägagångssätt för att ta itu med demografiska utmaningar och/el-

ler särskilda behov i regioner och områden (i förekommande fall 

Enligt rapporten om de offentliga finansernas hållbarhet i Finland (FM 2020) medför den åldrande 

befolkningen tryck på de offentliga finanserna så att den äldre befolkningens tillväxt skapar ett till-

växttryck på hälso-, omsorgs- och pensionsutgifterna. För det andra undergräver den krympande be-

folkningen i arbetsför ålder ekonomins tillväxtpotential. En betydande återhämtning av födelsetalen 

är inte tillräcklig för att förhindra försämringen av försörjningskvoten för äldre. Den ökande arbets-

relaterade invandringen har i vissa förhållanden en snabbare och mer gynnsam inverkan på den 

långsiktiga hållbarheten än födelsetalen. Hållbarhetsutmaningen riktar sig särskilt till kommuner 

som ansvarar för social- och hälsovårdstjänster.  
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Ur Finlands synvinkel är en av de viktigaste frågorna för framtiden också den ökade koncentrat-

ionen av befolkningen och konsekvenserna av detta. Livskraft och funktionsförmåga bör värnas i 

hela Finland. Utmaningarna som åldrandet medför kan mildras genom åtgärder för att öka syssel-

sättningen, men också genom ökad arbetsproduktivitet. 

 

Ett centralt mål för regeringsprogrammet är att öka sysselsättningsgraden till 75 procent före slutet 

av år 2023. Den regionala utvecklingen bygger på regionernas styrkor. Syftet är att öka livskraften, 

uppmuntra sektorsövergripande verksamhet och samla regionala resurser för att främja gemensamt 

fastställda mål. Även åtgärderna i programmet Ett förnyande och kompetent Finland stöder ök-

ningen av sysselsättningen och arbetsproduktiviteten samt stärkandet av regionernas livskraft. Eruf-

åtgärderna strävar efter att öka regionernas FUI-intensitet och främja innovation på initiativ från nä-

ringslivet. I bakgrunden finns landskapsprogrammen, som fastställer prioriteringarna för smart spe-

cialisering i regionerna. Syftet är också att främja tillväxten av små och medelstora företag på mark-

naden i hemlandet och utlandet och att stödja deras kapacitet för internationalisering, kunskap om 

affärsverksamhet och produktivitetshöjande investeringar. Främjande av digitaliseringen förbättrar 

den regionala tillgången till tjänster. Utvecklingen av den cirkulära ekonomin och en bioekonomi 

med hög förädlingsgrad skapar nya arbetstillfällen även utanför tätorterna.  Man strävar efter att öka 

områdenas livskraft med bland annat ESF+-åtgärder genom att utveckla arbetets flerlokalisering, 

öka möjligheterna till distansarbete och distansstudier samt genom att stödja arbetskraftens rörlighet 

i områden som lider av brist på arbetskraft. Programmet beaktar till exempel äldre arbetssökande 

och invandrare som målgrupper, vars aktivering kan öka sysselsättningsgraden. Ökade utgifter på 

grund av det ökade behovet av social- och hälsovårdstjänster som orsakas av demografiska föränd-

ringar står inte i centrum för programmet, utan åtgärder för att förbättra effektiviteten i organisat-

ionen av tjänster finansieras med nationella medel i anslutning till hälso- och socialvårdsbranschen 

och digitalisering (även ur RRF). 

 

Den ökade befolkningskoncentrationen i tätorter och glesbygd är inte bara ett problem i östra och 

norra Finland, utan också i västra Finland har ytan för glesbygd ökat de senaste åren. Den snabba 

ökningen av distansarbete till följd av coronapandemin har ökat utvecklingsmöjligheterna i anknyt-

ning till multilokalisering med tanke på såväl studier som arbete. Programmet Ett förnyande och 

kompetent Finland stöder relaterad FUI-verksamhet och nya möjligheter att utnyttja digitali-

seringen. Centralt är också att fullt ut utnyttja potentialen i bredbandsinfrastruktur som stöds av 

andra instrument. Den extra finansiering som östra och norra Finland får till de glesbefolkade norra 

regionerna är särskilt avsedd att lösa demografiska problem och olika tillgänglighetsproblem.    

 

Programmet Ett förnyande och kompetent Finland ger på sättet ovan en ram och möjlighet att även 

tillgodose de demografiska utmaningarna. Man har dock inte planerat några särskilda åtgärder (t.ex. 

särskilda insatsområden eller ansökningar) i programmet för utmaningarna i fråga. 
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11. En sammanfattning av bedömningen av huruvida relevanta nödvändiga villkor 

uppfyllts i enlighet med artikel 15 och bilagorna III och IV (valfritt) 

12. Preliminärt klimatbidragsmål  

Fond Preliminärt klimatbidrag* 

Eruf 304 522 630 

* Motsvarar information som ingår eller ska ingå i programmen som ett resultat av interventionsty-

perna och den preliminära finansiella fördelningen enligt artikel 22.3 d viii i förordningen om ge-

mensamma bestämmelser. 

 

 

 

 


