
 
 

 
 
Projektansökan för en helhet som främjar tillgången på kvalificerad  
arbetskraft i regionstäderna 
 
Ansökningstid:  
 
Utlysningen för finansiering till regionstäderna är öppen 14.6.2021–31.8.2021 och kan vid behov 
kompletteras fram till 15.9.2021 gällande bl.a. kommunernas åtaganden.  
 
Bakgrund: 
 
Under åren 2019–2021 har en projekthelhet genomförts som främjar tillgången på kvalificerad ar-
betskraft i regionstäderna. Teman har varit:  
 

1. Flexibla utbildningsmodeller för att främja utbildningens tillgänglighet och relevans 
2. Stöd till sysselsättning genom samarbete mellan offentliga tjänsteleverantörer och företag 
3. Rekrytering av utländsk arbetskraft/internationella experter  
4. Samarbete mellan företagsnätverk i regionstäderna. 

 
Utöver projekt som anknyter till ovan nämnda teman, har även samordningsdelar genomförts. Deras 
uppgift har varit att främja informationsutbytet och kommunikationen mellan olika projekt samt att 
sprida projektresultaten till hela regionstadsmiljön. 
 
Befolkningens koncentration till stora städer samt åldrandet är bakgrunden till behovet av projekt-
helheten. Det här har lett till en situation där företag i mindre städer, så kallade regionstäder inte hit-
tar tillräckligt med kompetent och kvalificerad arbetskraft. Samtidigt har den strukturella arbetslös-
heten legat kvar på en ganska hög nivå. För att lindra arbetskraftsbristen krävs åtgärder för att för-
bättra efterfrågan och utbud på arbetskraft, för att öka samarbetet mellan regionstäder och universi-
tetet samt utbildningsarrangörer och rekrytering av internationella experter. Utmaningarna med till-
gången på arbetskraft drabbar regionstäderna i stor utsträckning, så i de projekt som ska finansieras 
eftersträvas ett omfattande samarbete mellan regionstäderna och företagsnätverk över landskaps-
gränserna.  
 
Ansökan anknyter till riktlinjerna i Programmet för genomförande av regionstadsprogrammet 2020–
2022. 
 
Innehåll och mål: 
 
Med helheten som främjar tillgången på kvalificerad arbetskraft i regionstäderna strävar man efter 
att fortsätta arbetet som genomfördes åren 2019–2021 genom att fokusera på frågor som har hamnat 
mellan stolarna eller förblivit olösta, samt nya öppningar som ger mervärde med hänsyn till övrig 
verksamhet och utvecklingsarbete som anknyter till temat. I projekten ska hänsyn tas till bl.a. ar-
betskraftsförvaltningens åtgärder som stödjer sysselsättning och entreprenörskap inklusive kom-
munförsök och förberedelser för bestående servicestrukturer inom sysselsättning, funktioner inom 
åtgärdsprogrammet Talent Boost, ESF:s projektarbete, servicecentralen för kontinuerligt lärande 
och sysselsättning, servicehelheten för kontinuerligt digitalt lärande samt insatserna inom projektet 
Sitra Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande. Projekten får inte 
överlappa med förut nämnda insatser, utan de ska vara kompletterande och ge mervärde. När det 
gäller rekryteringen av internationella experter, ska utvecklingsarbetet vara i linje med bl.a. de ut-
bildningspolitiska riktlinjerna, samt i dem ta hänsyn till förberedelserna av en arbets- och utbild-
ningspolitisk färdplan för invandring som nämns i regeringens halvtidsöversyn. Resurser och ansvar 
mellan projektaktörerna för bestående verksamhet samt implementering i praktiken ska planeras för 
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modellerna som utvecklats inom projekten. Projekten får inte omfatta delar som finansieras från an-
nat håll. I projekten är det särskilt viktigt att ta hänsyn till unga, liksom lösningar på bristen på hög-
skoleutbildad arbetskraft.  
 
Projektens huvudsakliga mål är att främja tillgången på kompetent arbetskraft i regionstä-
derna.  
 
Utöver temaprojekten kan finansiering sökas för samordningsdelen. Dess uppgift är att främja in-
formationsutbytet och kommunikationen mellan olika temaprojekt samt att sprida projektresultaten 
till hela regionstadsmiljön. Det är endast möjligt att ansöka om finansiering av samordningen i 
samband med ett temaprojekt. Samordningsdelen fungerar som ett gränssnitt för temaprojekten 
såväl gentemot finansiärerna som arbets- och näringsministeriet. Rent projekttekniskt söks samord-
ningsdelen som ett separat projekt. 
 
Projektens fördelning och genomförare: 
 
Med regionstäder avses centrum inom funktionella områden i ett landskap och koncentrationer av 
tjänster och industri. De är inte landskapens administrativa, ekonomiska eller kulturella centrum och 
inte heller i deras omedelbara närhet. Projekten kan också inkludera kompetens och aktörer som 
kommer från platser utanför regionstäderna.  
 
Finansiering:  
 
Regeringen har för 2020 års budget reserverat totalt 1,5 miljoner euro i anslag för projekten (stöd-
jande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna, AKKE). Finansieringen kräver ett beslut från 
statsrådet om den regionala fördelningen av anslaget till Södra Österbottens förbund, som är den 
finansierande myndigheten för projekten.  
 
Finansiering kan sökas av en offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person. Stöd kan också be-
viljas till flera sökande gemensamt. Projekten förutsätter minst 30 procents självfinansiering (med 
undantag för samordningsdelen, vars finansiering kan uppgå till 100 procent). Arbetsinsats kan inte 
räknas som självfinansiering.  
 
Vid finansieringen och hanteringen av projekten följs lagen om utveckling av regionerna och för-
valtning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och lagen om finansiering av regionutveckling och 
strukturfondsprojekt (8/2014).  
 
Tidpunkt för genomförandet: 
 
Projekten ska vara avslutade senast den 31 december 2023.  
 
Utbetalning och rapportering: 

 
För att projektet ska få stöd krävs att en ansökan om utbetalning har lämnats in. Slutbetalningen be-
talas ut efter att slutrapporten har godkänts.   
 
Urvalskriterier: 
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- Projektet har en omfattande genomslagskraft och är nätverksbaserat. Det genomförs av aktö-
rer från regionstäder från minst tre landskap. Samordningsdelen kan ha en genomförare men 
dess målgrupp ska vara hela regionstadsmiljön. 

- Projektets genomförandeplan uppfyller främjandet av tillgången på kvalificerad arbetskraft i 
regionstäderna och är realistisk samt håller hög kvalitet. 

- Projektåtgärderna kompletterar och tillför mervärde till befintliga verksamheter. Vid bedöm-
ningen beaktas särskilt att innehållet inte överlappar med någon annan pågående verksam-
het. Den sökande ska med ett utlåtande eller annan indikation visa att TE-byråns och NTM-
centralens representanter har deltagit i utarbetandet av projektet.  

- De sökande har förbundit sig till en självfinansieringsgrad om minst 30 %, med undantag för 
samordningsprojektet. 

- Projektet kan inledas med en snabb tidtabell. 
- Projektets resultat är offentliga och allmänt tillgängliga. Projektet ska presentera en plan gäl-

lande projektets kommunikation och spridningen av resultatet.  
 
Utvärderingsgruppen med värderare från den finansierande myndigheten, undervisnings- och kultur-
ministeriet samt arbets- och näringsministeriet, utvärderar projektansökningarna utifrån urvalskrite-
rierna. Efter eventuella tillägg och korrigeringar beviljar den finansierande myndigheten finansiering 
för utvalda projekt i enlighet med den egna finansieringsprocessen.  
 
Indikatorer:  
 

- Främjar tillgången till kvalificerad arbetskraft eller utbildning i regionstäderna 
- Främjar placeringen av internationella experter i regionstäderna 
- Förbättrar de sysselsättnings- och näringstjänster som finns tillgängliga för företag och ar-

betssökande  
- Stärker nätverkssamarbetet mellan företag i regionstäderna 
- Fastställer utvecklade verksamhetsmodeller och nätverk 

 
Ansökan: 
 
Finansiering ansöks med blanketten som publiceras tillsammans med bilagor den 14 juni 2021 på 
adressen www.epliitto.fi/seutuaiko 
 
Den undertecknade ansökan och dess bilagor lämnas in till Södra Österbottens förbund  senast den 
31 augusti 2021 kl. 15 på adressen  
 

Södra Österbottens förbund 
Registratorskontor 
PB 109 
60101 Seinäjoki 
 
eller elektroniskt skannat till adressen 
kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi  

 
Ytterligare information: 
 
Anvisningar för ansökan samt frågor: 
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 Sanna Puumala (tillgänglig 14.6.–2.7., 11.8.–31.8.) 
 sanna.puumala@etela-pohjanmaa.fi  
 040 509 4420 
 
 Outi Mäki (tillgänglig 14.6.–18.6, 28.6.–8.7, 16.8.–31.8.) 
 outi.maki@etela-pohjanmaa.fi  
 050 353 8388 
 
Frågor om innehållet: 
 

Hanna-Mari Kuhmonen, TEM (tillgänglig 14.6.–7.7., 12.–16.7., 11.–31.8.) 
 hanna-mari.kuhmonen@tem.fi  
 029 504 7008 

 
Katja Palonen, TEM (tillgänglig 14.–30.6., 12.–31.8.) 
katja.palonen@tem.fi 

 029 504 7071 
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