Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)
Ansökningsperiod 15.3-7.5.2021
Österbottens förbund har av Arbets- och näringsministeriet (TEM) beviljats 500 000 euro i medel för att
stödja förverkligandet av åtgärder i anslutning till återhämtning och återuppbyggnad efter Coronakrisen
kopplat till den regionala överlevnadsplanen.
Österbottens förbund anslår i denna omgång resterande 160 000 euro att sökas under något
följande tre teman:
- Förändringar i kompetensen orsakade av corona: Kompetensutvecklande åtgärder utgående
frånföretagens och organisationernas behov, exempelvis orsakade av förändrade arbetsmetoder, nya
arbetsuppgifter, eller förändringar i företagens verksamhetsmodeller. Projekten ska koppla ihop företagens
behov av kompetenshöjande åtgärder med existerande fortbildningar och utbildningsarrangörer i
situationer där verksamheten eller den använda teknologin förändras, eller på annat sätt aktivt jobba för
att företagen får tillgång till rätt kompetens.
- Förändringar i digitaliseringen orsakade av corona: möjliggör utveckling genom testning och
synliggörande av befintliga digitala verktyg, modeller och arbetssätt som små- och medelstora företag kan
ta i bruk för att utveckla den egna verksamheten.
- Branschrelaterade förändringar orsakade av corona: möjliggör utvecklande av
verksamhetsförutsättningarna genom att ta fram regionala åtgärdsförslag tillsammans med berörda företag
och organisationer. Projekten planeras utgående från behov av nya och kompletterande produkter och
tjänster i branscher som drabbats av eller riskerar att drabbas av coronapandemins effekter.
Finansieringen riktas till konkreta och snabba åtgärder eller åtgärder som identifierar flaskhalsar för hållbar
utveckling. Eftersom målsättningarna är kopplade till återhämtning förväntas projekten kunna genomföras
under en period på 6 - 12 månader med ett maximalt stödbelopp på 50 000 euro som utgångspunkt.

Krav på projektets innehåll
• Projektet ska grunda sig på den regionala överlevnadsplanen
• Rikta sig till utvecklingen av sm-företagens verksamhetsförutsättningar och sysselsättningen och/eller
• Stöda övergången till ett digitalt, koldioxidneutralt samhälle
Projektet bör dessutom
• vara klart fokuserat och innehålla element av försöksverksamhet
• ha en tydlig koppling mellan problem och lösning
• visa och testa verksamhetsmodeller och utvecklingsverktyg eller försnabba betydande
utvecklingsöppningar.

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.
• Sökande kan vara forsknings- och utbildningsorganisationer, utvecklingsorganisationer inom näringarna,
offentligt ägda teknologi- och kompetenscentra, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och
andelslag.
Urvalsprocessen
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 be-dömningen 1–5 (1 =
projektet uppfyller inte alls urvalskriteriet i fråga, 5 = projektet uppfyller i hög grad urvalskriteriet i fråga).
Finansiering
Den sökta finansieringen 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. Den slutliga stödnivån fastställs i diskussioner med finansiären.
Kostnadsmodell
I samtliga projekt används förenklad kostnadsberäkningsmodell flat rate 24 % eller engångsersättning
(Lump sum). 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.
Närmare information om kostnadsmodellerna finns i anvisningarna för ifyllande av finansieringsansökan.
Ansökningarna ska lämnas in senast 7.5.2021. Ansökningsblanketten kan laddas ner från förbundets
hemsida via denna länk
Undertecknad ansökan och bakgrundsblanketter sänds till adressen kirjaamo@obotnia.fi eller Österbottens
förbund, PB 174, 65101 VASA.
Ansökan jämte bakgrundsblankett sänds även i excel-format till adressen kirjaamo@obotnia.fi
Vi diskuterar gärna möjliga projektidéer på förhand.
Som stöd för diskussion kan du fylla i denna projektidéblankett och sända den till Österbottens förbund:
karl-gustav.byskata@obotnia.fi.

