
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 

Innovationskompetens inom den kreativa 

branschen och kulturbranschen 
Riksomfattande ESF+-tema 

Idésökning 31.10–2.12.2022



ESF+-IDÉSÖKNING 

NTM-centralen i Tavastland inleder nu inom Finlands regional- och strukturpolitiska program Ett 
förnybart och kompetent Finland 2021–2027 en ESF+-idésökning som gäller undervisnings- och 
kulturministeriets riksomfattande åtgärdshelhet Innovationskompetens inom den kreativa 
branschen och kulturbranschen. Projektidéerna ska vara förenliga med det specifika målet 4.2 Ny 
kompetens för arbetslivet i insatsområde 4. Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande 
Finland. Projekten ska vara riksomfattande eller betydande på riksnivå. 

I temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen är målet 
• ökade arbetstillfällen inom den kreativa sektorn och kultursektorn 
• ökad andel av BNP 
• förbättrade arbetsförhållanden för arbetstagare 
• för att diversifiera näringsstrukturen 

I genomförandet beaktas övergripande globala förändringar i omvärlden, såsom digitaliseringen, 
utvecklingen av dataekonomin, klimatförändringar samt förändringar i befolkningsstrukturen och 
de förändringar som covid-19-pandemin orsakade. 
 
Med projekt inom temat 

• stärks den kreativa sektorn och kreativa ekonomin som en diversifierare av 
näringsstrukturen 

o genom att förbättra affärsverksamhetskompetens och digital kompetens 
o genom att förstärka sektorsövergripande handlingsmodeller mellan olika 

branscher 
o genom att öka turismrelaterade färdigheter 
o genom att utveckla förmågan att fungera som plattform för innovationer 

• stärks konst- och kultursektorn genom att utveckla bl.a. följande: 
o tjänsternas kvalitet, genomslag och tillgänglighet 
o innovationsverksamhet 
o  produktionskompetens 
o hållbar utveckling av kulturmiljöer 
o kunskap om kulturell mångfald 

 
Idésökning 31.10–2.12.2022 

I det första skedet ombes sökande att presentera sina projektidéer kortfattat, på en separat 
blankett för idéer. Idén ska vara lämplig för finansiering i det riksomfattande temat 
Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen. Dessutom ska 
idén vara förenlig med det specifika målet 4.2 Ny kompetens för arbetslivet i insatsområde 4. 
Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland. En beskrivning av temat finns på: 
https://rakennerahastot.fi/sv/riksomfattande/kompetens/innovationskompetens-inom-kreativ-
och-kulturell- 
verksamhet 
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https://rakennerahastot.fi/sv/riksomfattande/kompetens/innovationskompetens-inom-kreativ-och-kulturell-verksamhet
https://rakennerahastot.fi/sv/riksomfattande/kompetens/innovationskompetens-inom-kreativ-och-kulturell-verksamhet


 
Idésökningsblankett: 

Blanketten ska returneras senast den 2.12.2022. Idéblanketter som inkommer efter tidsfristen 
behandlas inte. 

De lämnade projektidéerna behandlas i beredningsgruppen för det riksomfattande temat och 
utlåtanden kan begäras om dem även av andra förvaltningsexperter. Skriftlig respons skickas per e-
post om alla projektidéer som lämnats under det första skedet av ansökningen. 

Responsen innehåller antingen 
1. en rekommendation om att lämna en ansökan till den egentliga projektansökan, 
2. en rekommendation om att inte lämna en ansökan till den egentliga projektansökan eller 
3. tips om hur ansökan kan förbättras/kompletteras innan ansökan lämnas till den egentliga 

projektansökan. 
 
Informationstillfälle om idésökningen 
Ett informationstillfälle om idésökningen ordnas onsdag 9.11.2022 kl. 9.30–11.00 på distans.Anmäl 
dig 

Responsen till dem som deltagit i idésökningen skickas under januari 2023. 

Den egentliga ansökan börjar i februari–mars 2023. Detaljer om ansökan meddelas senare. Den 
egentliga ansökan ska lämnas på webben på webbplatsen EURA 2021 

Ytterligare information: 
NTM-centralen i Tavastland Minna Taipale 
Finansieringsexpert, Finansieringsenheten minna.taipale@ely-keskus.fi tfn 0295 025 106 

Undervisnings- och kulturministeriet Kirsi Kaunisharju 
Kulturråd, Ansvarsområdet för strategisk ledning, Kultur- och konstpolitiska avdelningen 
kirsi.kaunisharju@gov.fi 
tfn 0295 330 144 
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