
1 
 

   

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB  
2014–2020 – STRUKTURFONDS- 
PROGRAMMET FÖR FINLAND  
Ansökningsomgång för ERUF-finansiering till och med 12.10.2022 
 
Hos Birkalands förbund kan inom ramen för Österbottens förbunds finansieringsram ansökas om 
finansiering ca. 150 000 € för projekt som faller under prioriterat område 2 enligt Finlands 
strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. I ansökningsomgången prioriteras projekt 
som fokuserar sig på att bygga upp ett ekosystem för att återanvända ackumulatorer i andra 
applikationer (s.k. second life -användning). Med finansieringen strävar vi efter att skapa en stark 
kunskapsbas för återanvändning av ackumulatorer som en del av det regionala systemet för 
energilösningar. 
 
Projekten som finansieras ska falla under prioriterat område 2 ”Framtagande och utnyttjande av ny 
information och kunskap” i Finlands strukturfondsprogram.  Projekten ska arbeta med det särskilda 
målet 3.2 och någon av de åtgärder som hör ihop med det särskilda målet:  
 

Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva 
lösningar 

• stöda utveckling, kommersialisering och introduktion av ny teknologi för 
koldioxidsnåla produkter, tjänster och produktionsmetoder med beaktande av 
efterfrågan och användarorientering samt miljökostnaderna under produkternas 
livscykel 

• stöda prototyper, pilotförsök och demonstrationer av nya koldioxidsnåla produkter, 
material och produktionsmetoder  

• stöda innovativa lösningar och utredningar som är väsentliga för att verkställa 
strategier för koldioxidsnålhet 

• utveckla innovationer och teknologier för energieffektivt boende 
• skapa nätverk och samarbetsformer som är till stöd för att utnyttja regionala mate-

rial- och energiflöden. 
 

  

  

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/275539/H%C3%A5llbar+tillv%C3%A4xt+och+jobb+2014-2020.pdf/56b51c3b-5e47-4475-b98c-24b3ce63b04b
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/275539/H%C3%A5llbar+tillv%C3%A4xt+och+jobb+2014-2020.pdf/56b51c3b-5e47-4475-b98c-24b3ce63b04b
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/275539/H%C3%A5llbar+tillv%C3%A4xt+och+jobb+2014-2020.pdf/56b51c3b-5e47-4475-b98c-24b3ce63b04b
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/275539/H%C3%A5llbar+tillv%C3%A4xt+och+jobb+2014-2020.pdf/56b51c3b-5e47-4475-b98c-24b3ce63b04b
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I enlighet med målen i Österbottens landskapsprogram 2022–2025 ska projekten som finansieras via 
prioriterat område 2 främja ett resurssmart samhälle samt stödja prioriteringarna för smart specialisering 
i Österbottens strategi för innovation och tillväxt 2022–2025. 

 

Krav på projekt 

• Projekten som finansieras ska fylla de krav som ställs på dem i Finlands strukturfondsprogram 
”Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020” samt i programperiodens elektroniska hanteringssystem 
(EURA 2014).   

• Projekten bör främja möjligheterna att uppnå de utfallsindikatorer som fastställts för det särskilda 
målet. Utfallsindikatorerna finns i programdokumentet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020  samt i 
punkt 12 i ansökningsblanketten.   

• Projektet ska stöda genomförandet av Österbottens landskapsprogram 2022–2025 och processen 
kring smart specialisering (www.obotnia.fi/regionutveckling-och-finansiering). 

• Projektet ska vara klart fokuserat. 
• Det ska finnas en tydlig koppling mellan problem och lösning. 
• Projektet ska basera sig på ett dokumenterat behov hos målgruppen.  
• Det ska tydligt framgå vilka de tänkta resultaten är och vilken instans som ansvarar för det 

fortsatta arbetet efter avslutat projekt.  
• Projekten kan pågå högst till 30.6.2023. 
• Österbottens förbund bedömer i alla projekt om kostnaderna är nödvändiga och rimliga. Med 

tanke på bedömningen kan förbundet be att få bl.a. utredningar om prisnivån av sökande. 
• Österbottens förbund har endast möjlighet att stöda allmänna utvecklingsprojekt och sökande 

kan därför inte vara ett enskilt företag som med projekt vill utveckla sin affärsverksamhet.  
 

Stödprocent 

Den sökta ERUF-finansieringen och den statliga medfinansieringen kan utgöra max. 80,0 % av 
projektets totala budget. Den övriga finansieringen kan vara kommunal eller annan offentlig finansiering 
samt privat finansiering. Sökande bör stå för minst 5–10 % av den totala finansieringen.  
 
Om det ingår investeringar i projektet ska en separat investeringsansökan göras för dem. I 
investeringsprojekt kan den sökta finansieringen från ERUF och den statliga medfinansieringen utgöra 
högst 70 % av projektets totala budget. 
 
Den slutliga stödnivån fastställs i diskussioner med finansiären. 

https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/39/Osterbottens-landskapsstrategi-2022-2025-godkand-230522-med-bilagor.pdf
https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/45/S3-strategi-2022-SVENSKA.pdf
https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/45/S3-strategi-2022-SVENSKA.pdf
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/275539/H%C3%A5llbar+tillv%C3%A4xt+och+jobb+2014-2020.pdf/56b51c3b-5e47-4475-b98c-24b3ce63b04b
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/275539/H%C3%A5llbar+tillv%C3%A4xt+och+jobb+2014-2020.pdf/56b51c3b-5e47-4475-b98c-24b3ce63b04b
https://www.eura2014.fi/
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/275539/H%C3%A5llbar+tillv%C3%A4xt+och+jobb+2014-2020.pdf/56b51c3b-5e47-4475-b98c-24b3ce63b04b
https://www.obotnia.fi/regionutveckling-och-finansiering
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Ansökningarna ska lämnas in till myndighetsbehandling i EURA 2014-systemet senast 
onsdagen 12.10.2022. Systemet finns på www.eura2014.fi. Ange Birkalands förbund som myndighet 
och Österbottens förbund som det förbund som behandlar ansökan.  
 
Ansökan ska lämnas in på svenska eller på finska.  
 
Vänligen läs Hållbar tillväxt och jobb – strukturfondsprogrammet för Finland och dess 
programändringsdokument noggrant innan du skriver ansökan. Programmen och övriga instruktioner 
för ansökningsomgången finns på https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/. 
 

Instruktioner för ansökan 
Vad händer före och efter projektet? 

Redogör i ansökan för hur ni vid planeringen av projektet har beaktat utfallen från tidigare projekt som 
är relevanta för ert projekt, eller hur ni har beaktat annat utvecklingsarbete inom branschen. Redogör 
också för hur det är tänkt att verksamheten ska fortsätta i framtiden och vilken instans som kommer att 
ansvara för verksamheten efter att projektet avslutats.  
 
Stödet får inte användas som allmänt verksamhetsstöd. Stödmottagaren bör ha tillräckliga ekonomiska 
och övriga förutsättningar för att genomföra projektet. Stödmottagaren måste också ha beredskap att 
ansvara för att verksamheten fortsätter efter att projektet avslutats, eller så bör verksamheten kunna 
flyttas över på en annan ansvarig part. Det ska vara möjligt att allmänt kunna dra nytta av resultaten 
från utvecklingsprojekten. 
 

Ersättningsgrunder för kostnader 

I samtliga projekt används förenklad kostnadsberäkningsmodell, en procentbaserad kostnadsmodell 
(s.k. flat rate).  
 
Allmänna kostnader kan godkännas på basis av de faktiska kostnaderna endast på grund av mycket 
exceptionella skäl som har att göra med projektets karaktär. Närmare beskrivning av 
kostnadsmodellerna finns på https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv 
 

  

  

http://www.eura2014.fi/
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv/
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv
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Beslutet om vilken kostnadsmodell som tillämpas i ett projekt fattas av den myndighet som beviljar 
stödet. Beslutet gäller hela projekttiden, samtliga stödmottagare och mottagare av överfört stöd. 
 

Urvalskriterier 

Ansökningar riktade till prioriterat område 2 bedöms och poängsätts enligt allmänna och särskilda 
urvalskriterier som godkänts för strukturfondsprogrammet.   
 

Urvalsprocessen 

Birkalands förbund är finansiär och fattar beslut om finansiering utgående från Österbottens förbunds 
projektutvärdering och ställningstagande.  
 
De projekt som finansieras bör uppfylla programmets alla allmänna urvalskriterier samt få minst hälften 
av antalet maximipoäng i poängsättningen av de särskilda urvalskriterierna för att man ska kunna 
överväga att finansiera projektet. När det gäller de särskilda urvalskriterierna är skalan vid bedömningen 
1–5 (1 = projektet uppfyller inte alls urvalskriteriet i fråga, 5 = projektet uppfyller i hög grad urvalskriteriet 
i fråga). 
 
Vid behov ber Österbottens förbund om preciseringar och ytterligare utredningar till ansökan. Förbundet 
ber också om utlåtanden eller kommentarer av övriga finansiärer eller centrala samarbetsparter. 
Förbundet förbehåller sig rätten att förhandla om eventuella sammanslagningar av projekt. 

Utarbetande av ansökningar 

Finansiering ansöks elektroniskt via systemet www.eura2014.fi. Användning av e-tjänsten EURA 2014 
kräver stark autentisering. Inloggning i EURA 2014-tjänsterna sker med Suomi.fi-identifiering som 
tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Suomi.fi-identifiering är den 
offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Tjänsten används i statliga och kommunala 
e-tjänster där användaren måste identifieras på ett tillförlitligt sätt. I ärenden som gäller identifiering och 
fullmakter i Suomi.fi-tjänsten tillhandahåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
användarstöd på sin webbplats (https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/stod-och-
radgivning/information-om-foretagsfinland-telefontjansten). 
 
Ange Birkalands förbund som myndighet och Österbottens förbund som det förbund som behandlar 
ansökan. 
 

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/43217/Urvalskriterier+13+6+2014+SV.pdf/c07dc71e-7eb3-4791-875c-7057514ae3ac
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/43217/Urvalskriterier+13+6+2014+SV.pdf/c07dc71e-7eb3-4791-875c-7057514ae3ac
http://www.eura2014.fi/
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/stod-och-radgivning/information-om-foretagsfinland-telefontjansten
https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/stod-och-radgivning/information-om-foretagsfinland-telefontjansten
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Läs noggrant igenom anvisningarna i ansökningsblanketten och datasystemet. I ansökningsblanketten 
ska du som prioriterat område välja prioriterat område 2, eftersom innehållet i ansökan bestäms enligt 
det. Du kan finslipa ansökan ända tills du lämnar in den för myndighetsbehandling.  
 
I samprojekt är det endast huvudgenomföraren som använder EURA 2014-systemet. Projektägarna ska 
sinsemellan göra upp ett avtal som ger huvudgenomföraren fullmakt att representera delgenomförarna 
i ärenden som gäller projektets genomförande.  
 
Innan du skriver ansökan är det bra att läsa följande förordningar på 
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv:  
 

• Statsrådets förordning 358/2014 om stödberättigade kostnader som medfinansieras av 
strukturfonderna, 30.4.2014 

• Statsrådets förordning 357/2014 om finansiering av regionutveckling och 
strukturfondsprojekt, 30.4.2014. 

 
Läs också informationsanvisningarna på https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv. 
 

Inlämning av ansökningar  

Eftersom ansökan om finansiering görs elektroniskt behöver du inte skriva ut ansökan, skriva under den 
eller skicka in den till den finansierande myndigheten (Birkalands förbund). Även bilagor skickas 
elektroniskt via systemet EURA2014. I samprojekt är avtalet om samprojektet en obligatorisk bilaga. 
Projektets huvudgenomförare ska se till att avtalet även innehåller en utredning om de övriga 
sökandenas, dvs. delgenomförarnas, namnteckningsrätt. Finansieringsförbindelser gällande offentlig 
finansiering (utom för självfinansieringsandelen) ska lämnas in innan beslutet om beviljande av 
finansiering fattas. Om mervärdeskatten återstår som slutlig kostnad för sökande enligt dennes 
meddelande, ska stödmottagaren visa upp ett beslut av skatteförvaltningen eller annan tillräcklig 
utredning om att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för de kostnader som hänför 
sig till projektverksamheten. 
 

Ytterligare information:  
Regionutvecklingsexpert Karl-Gustav Byskata, 044 724 9286, karl-gustav.byskata@obotnia.fi 
Utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens, 044 320 6563, niklas.ulfvens@obotnia.fi 

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sv
mailto:karl-gustav.byskata@obotnia.fi
mailto:niklas.ulfvens@obotnia.fi
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