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Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) 

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för att stöda sådant 
avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och i landskapens egeninitierade utveckling. 

Ansökningsomgång 1 hösten 2022 
Österbottens förbund beviljar anslag för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) till 
utvecklingsprojekt. För år 2022 anslår vi att sökas sammanlagt ca. 1,6 miljoner euro vilket inkluderar 
inbesparingar från tidigare år. Årets första ansökningsomgång pågår under perioden 13.9-11.10.2022. Våra 
finansieringsbeslut styrs av tyngdpunkterna i Österbottens landskapsstrategi samt Österbottens strategi för 
smart specialisering. (klicka på länkarna för att öppna dokumenten) 

Sökande kan vara forsknings- och utbildningsorganisationer, utvecklingsorganisationer inom näringarna, 
offentligt ägda teknologi- och kompetenscentra, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och 
andelslag. 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.  
I ansökningsomgången öppnas finansieringen enligt följande:  

Egeninitierad utveckling  
Österbottens förbund lediganslår ca. 450 000 euro att sökas för projekt som är kopplade till förverkligandet 
av landskapsprogrammet.  

Prioriteringar i ansökningsomgången: 

• Främja tillgänglighet för arkivmaterial och dess källor i en samverkansmodell mellan olika aktörer
med hjälp av digitalisering

• Utveckla förutsättningar för kunskapsbaserad ledning på landskapsnivå genom utnyttjande av nya
digitala analysverktyg och samarbetsformer inom landskapet.

Avtalsenligt samarbete  
För främjande av avtalsenligt samarbete mellan staten och landskapen i fråga om de spetsteman som 
överenskommits om vid regionutvecklingsdiskussioner:  

Tema 1. Verksamhetsmiljöer som stöder export och internationella investeringar 
• Samarbete mellan aktörer för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft (ca. 190 000 euro)

• Ansökningsomgången fokuserar på projekt som utvecklar nya system för rekrytering till landskapet
Österbotten i dess helhet i brett samarbete mellan landskapets kommuner och aktörer. Systemet
fungerar som komplement till TE-byråns verksamhet och de olika regionala satsningar som pågår
kring rekrytering av arbetskraft och för att hålla kvar förmågor i landskapet och regionerna.

Tema 2. Tryggande av tillgången på kompetent arbetskraft 
• Förbättrande av landskapets dragningskraft och förmåga att hålla kvar inhemsk och 

internationellarbetskraft (ca. 160 000 euro)

I ansökningsomgången prioriteras projekt som tar fasta på distansarbete som en möjlighet att 

få kunnig arbetskraft till och hålla dem kvar i Österbotten.

https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/39/Osterbottens-landskapsstrategi-2022-2025-godkand-230522-med-bilagor.pdf
https://www.obotnia.fi/assets/S3/S3-strategi-2022-SVENSKA.pdf
https://www.obotnia.fi/assets/S3/S3-strategi-2022-SVENSKA.pdf


Tema 3. Främjande av koldioxidneutralitet 
• Klimatsmarta innovationer och affärsmodeller (ca. 240 000 euro)

I ansökningsomgången prioriteras projekt med fokus på: 

- skapande av förutsättningar för nya företagsetableringar där affärsidén bygger på att koppla samman
olika gröna energilösningar. Genom projekten kan synliggöras förutsättningarna för företagsetableringar
utgående från de krav olika typer av etableringar ställer på t.ex. infrastruktur, logistik, tillstånd och tillgång
till arbetskraft.
- skapande av förutsättningar för att utgående från ett specifikt geografiskt område utveckla
förutsättningar för området att verka utgående från principerna om cirkulär ekonomi.

AIKO (ca. 415 000 euro) 

I ansökningsomgången prioriteras projekt som skapar förutsättningar för att stärka resiliensen i landskapets 
olika regioner. Projekten jobbar med något eller några teman som är viktiga för regionens 
näringslivsutveckling för att skapa underlag och konkreta åtgärdsplaner för förverkligande under de 
närmaste åren.  

Krav på projekten  
Österbottens förbund bedömer i alla projekt om kostnaderna är nödvändiga och rimliga. Med tanke på 
bedömningen kan förbundet be att få bland annat utredningar om prisnivån av sökande.  

o Projekttid maximalt 2 år
o Stödets andel maximalt 70% av projektets kostnadsförslag, dock högst 150 000€

Urvalskriterier  
Ansökningarna ska dessutom uppfylla följande särskilda urvalskriterier: 

- ansökan grundar sig på tyngdpunkterna i ansökningsomgången
- projektet grundar sig på Österbottens landskapsprogram eller på Österbottens strategi för smart
specialisering
- det finns en tydlig koppling mellan problem och lösning i projektplanen
- projektet bör ha ett nyhetsvärde och vara klart fokuserat
- projektet har effekter på ett större område än för en enskild kommun eller en enskild aktör
- projektet baserar sig på ett dokumenterat behov hos målgruppen
- ur projektplanen ska det tydligt framgå vilka de tänkta resultaten är
- det framkommer ur projektplanen vem som ansvarar för det fortsatta arbetet efter avslutat projekt

Urvalsprocessen  
De projekt som finansieras bör uppfylla de allmänna urvalskriterierna 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 0–5 (0 = 
projektet uppfyller inte alls urvalskriteriet i fråga, 5 = projektet uppfyller i mycket hög grad urvalskriteriet i 
fråga)  



Kostnadsmodeller  
I finansieringsansökan lämnar sökanden in en detaljerad kostnadsbeskrivning med motiveringar. I offentliga 
anskaffningar bör eurobeloppet synas i kostnadsberäkningen eller i motiveringarna. Kostnaderna kan 
framföras endera som flat rate kostnadsmodell (40% eller 7%) eller basera sig på engångsersättning (Lump 
sum).  

Flat rate 40 %  

Kostnadsmodell som i regel används för AKKE-projekt. Kostnaderna anges enligt följande: 
• Alla andra kostnader för projektet än lönekostnader ersätts med ett belopp som motsvarar 40

procent av de godtagbara lönekostnaderna. Flat rate omfattar bland annat kostnader för
projektpersonalens resor, köpta tjänster, lokaler, maskiner och utrustning, administration,
kontorsmaterial, telefon, styrgruppen och mötescatering.

Lönekostnaderna:
Lönekostnader utan lönebikostnader och semesterpenning ersätts på basis av de faktiska och
betalda godkända kostnaderna. Arbetsgivarens lagstadgade bikostnader och semesterpenning
ersätts som en genomsnittlig procentuell andel av lönekostnaderna utan bikostnader och
semesterpenning. Den procentuella andelen är 26,44% (för personal vid yrkeshögskolor 20,42%).

Flat rate 7 %  
Kostnaderna ersätts med en summa som är 7 % av de godtagbara kostnaderna. 

Kostnaderna som flat rate 7% beräknas på är: 
- köptjänster som behövs för genomförandet av projektet
- kostnader för information och kommunikation
- resekostnader (undantaget resor under 15 km från arbetsplatsen eller bostaden)
- material och tillbehör som krävs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet
- maskiner och anordningar som inte kan betraktas som investeringar och som behövs för det

innehållsmässiga genomförandet av projektet, högst 3000 euro

En förutsättning för användningen av kostnadsmodellen är att det enligt den godkända projektplanen: 
1) inte alls förekommer lönekostnader för projektpersonalen i projektet
2) kostnaderna för köptjänster i projektet är minst 30 procent av projektpersonalens lönekostnaders

enhetskostnader eller
3) resekostnaderna är minst 20 procent av projektpersonalens lönekostnaders enhetskostnader

Minst en av förutsättningarna bör uppfyllas i ansöknings- och beslutsskedet. Den kostnadsmodell som 
fastställs i projektbeslutet tillämpas på projektet under hela projekttiden oberoende av förändringar i 
kostnadsstrukturen.  

Att söka finansiering  
Sista dag för att lämna in ansökan är den 11.10.2022, kl. 16.00. Ansökningsblanketten kan laddas ner från 
Österbottens förbunds hemsida via denna länk  
Undertecknad ansökan och bakgrundsblanketter sänds till adressen kirjaamo@obotnia.fi eller Österbottens 
förbund, PB 174, 65101 VASA. 

https://www.obotnia.fi/assets/Sidor/1/110/AKKE-ansokningsblankett-2022.pdf

