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Vad är AKKE-finansiering?
•

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

•

Helt nationell finansiering, som ANM vanligen delar ut till
landskapsförbund på årlig basis. Finansieringen till Nyland ca 1-5
miljoner årligen.
•

Ca. 4 miljoner

•

Målet är att öppna ansökningen 1.6

•

Riktas in på åtgärder och projekt som enligt Nylandsprogrammet
stöder hållbar tillväxt och livskraft i landskapet.

•

Oftast gäller det ett reservationsanslag på tre år.

•

AKKE-finansiering kan ansökas av offentlig- och privaträttsliga
juridiska personer. Stöd kan INTE beviljas för utvecklandet av
affärsverksamheten vid ett enskilt företag.

•

Följande ansökningsomgång för AKKE-finansiering inleds
sannolikt i slutet av våren -> det lönar sig att följa med Nylands
förbunds information (www.uudenmaanliitto.fi)
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Upplysningar om AKKE-finansiering
Allokering av
AKKE-finansiering:

Teknisk AKKE-rådgivning och
finansieringsförfarandet:

Utvecklingschef
Outi Ervasti

Projektassistent

tfn 040 554 2131

tfn 0 40 617 6661

Kati Virtanen

E-postadresserna har formen:
förnamn.efternamn@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi
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Projektassistent
Paula Latvanen
tfn 044 333 0668

Europeiska regionala
utvecklingsfonden
ERUF
Medﬁnansieras av
Europeiska unionen

ERUF

Nylands förbund
1. Ett innovativt Finland

− Stimulering av små och medelstora företags
konkurrenskraft
o Öka forsknings- och innovationsfärdigheter
o Införa ny teknik
o Utnyttja digitalisering

2. Ett klimatneutralt Finland

− Åtgärder genom vilka man förbereder sig på
klimatförändringen
o Främja energieffektiviteten och den cirkulära
ekonomin
o Minska växthusgasutsläpp

3. Ett tillgängligare Finland

− Stöda små och medelstora företags
verksamhet i östra och norra Finland

o Utveckla den lokala väginfrastrukturen
o Särskild finansiering för glesbygdsområden
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ESF+
NTM-centralen i Tavastland
4. Ett sysselsättande kompetent och
inkluderande Finland
− Målet är att stödja sysselsättning, kompetens,
utveckling av arbetslivet, kontinuerligt lärande och
flexibla utbildningsvägar.

5. Ett Finland för sociala
innovationer

− Målet är att stödja livssituationen och
förutsättningarna att klara sig för dem som är
klienter inom barnskyddet och i synnerhet för barn
och unga som placerats utom hemmet.

6. Ett Finland som bekämpar
materiell brist

− Målet är att hjälpa de mest utsatta genom att
erbjuda stöd för anskaffning av livsmedel och
basvaror. Samtidigt strävar man efter att erbjuda
andra tjänster som förbättrar stödtagarnas situation.

Stödbelopp och finansiering av projekt
• Ur Nylands förbunds bevillningsfullmakt finansieras projekt under denna
ansökningsomgång med högst 8,66 miljoner euro inom ramen för de anslag som
reserverats i statsbudgeten.
• I utvecklingsprojekt är stödbeloppet högst 80 % av projektets godtagbara
totalkostnader. I projekt som finansieras av landskapsförbunden i södra Finland bör
sökandena förbereda sig på att stödandelen är cirka 70 %.
• I investeringsprojekt och investeringar som ingår i utvecklingsprojekt är
stödbeloppet högst 70 % av investeringens godtagbara totalkostnader.
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Landskapsförbundens ERUF-finansiering
• Ett landskapsförbund kan inte bevilja ett enskilt företag stöd för
utveckling av dess egen affärsverksamhet.
− Landskapsförbundens stöd är inte direkt företagsstöd.

• För prioriteringarna och deras särskilda mål i programmet Ett förnybart och kompetent Finland har
man fastställt resultat- och outputindikatorer som presenteras i programdokumentet.
− Av de projekt som finansieras förutsätts att de producerar mätbara resultat och
eftersträvansvärda indikatorer.
• De projekt som finansieras ska vara förenliga med Programmet inom regionalpolitik och
strukturpolitik och utvecklingsinnehållet styrs regionalt av respektive landskaps Landskapsprogram
samt Strategi för smart specialisering.
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Ansökningsannons och inlämnande av
ansökan
• Ansökningar till ERUF-utvecklingsprojekt startar senare i april
− Vecka 16 eller 17

• Ansökningsannonserna publiceras i EURA 2021-systemet.
• Ansökan lämnas in elektroniskt i EURA 2021-systemet på adressen
https://eura2021.fi/.
• Ansökningarna ska lämnas in före den tidsfrist som anges i
ansökningsannonsen.
• Att lämna in finansieringsansökan förutsätter att man identifierar sig i
Suomi.fi-tjänsten.
− https://www.suomi.fi/hemsidan
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Mer information
• Programdokument (på finska)
− Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 har ännu inte godkänts av Europeiska

kommissionen. Anvisningarna kan ännu preciseras som en del av programmets godkännandeprocess.
• Webbplatsen för EU:s regional- och strukturpolitiska program (https://rakennerahastot.fi/sv/framsida)

• Den digitala servicehelheten för förvaltningen av EU:s fonder för regional- och strukturpolitik för programperioden
2021–2027 (EURA 2021-systemet)
• Materialet från webbinarierna finns i rakennerahastot.fi-tjänstens materialbank för Södra Finland > Tilaisuuksien ja
koulutusten materiaalit - Uudenmaan liitto (på finska).
• Ansökningsguide 2022 (pdf)
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Sakkunnigas in Nylands förbund (ERUF)
Programdirektör
Tiina Huotari

Sakkunnig
Antti Taronen

Betalningssakkunnig
Nina Räihälä

Sakkunnig
Hanna Laaksonen

Sakkunnig
Pirjo Jokinen

Betalningssakkunnig
Leena Dromberg

Betalningssakkunnig
Riitta Güner
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E-post
fornamn.efternamn@uudenmaanliitto.fi ELLER
eakr@uudenmaanliitto.fi

Nationell medfinansiering av
Interregprogram

Nationell medfinansiering och kontroll
•

•

Nylands förbund beviljar och betalar nationell medfinansiering till projektens
finländska partner inom programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea
Region och Urbact under programperioden 2021–2027
Medfinansiering kan endast ansökas då man fått ett positivt beslut om EUfinansiering
•

•
•

Ska ansökas inom 4 månader från positivt beslut av EU-finansiering
Beviljas till högst 70% av den övriga medfinansieringen utöver EU andelen
•

•

Praxis med förhandsbeslut om förbindelse till medfinansiering har slopats

Medfinansiering under 4900€ eller vöer 200 000€ beviljas inte

Nylands förbund utför förvaltningskontroller och kontroller på plats samt utarbetar
en kontrollrapport på det sätt som programmet förutsätter för projektets finländska
partners del.
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Kontaktuppgifter
fornamn.efternamn@uudenmaanliitto.fi

Medfinansiering:

Kontroller:

Sakkunnig
Antti Taronen

Sakkunnig
Nina Räihälä

Sakkunnig
Pirjo Jokinen

Sakkunnig
Tiina Huotari

Sakkunnig
Tiina Huotari
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