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• Stöd till mindre bemedlade för anskaffning av 
livsmedel och basförnödenheter

• Genomförs i Finland som betalkort

• I hjälpen ingår även kompletterande åtgärder

• Finansiering från Europeiska socialfonden plus

• 32 miljoner euro har reserverats för 
programperioden

Materiellt bistånd, vad är det? 



Den totala finansieringen av ESF+-åtgärden för materiellt stöd under den regional- och 
strukturpolitiska programperioden 2021–2027 är cirka 32 miljoner euro.  
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En tväradministrativ expertgrupp som stöder uppnåendet av det särskilda målet. Genom gruppens 
sammansättning säkerställs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan myndigheterna samt en dialog med 
de NTM-centraler som ansvarar för förvaltningen av strukturfondsprojekten.

Gruppens sammansättning: SHM, NTM, Livsmedelsverket. SHM:s sakkunniga är ordförande. 

En representant för Livsmedelsverket presenterar projektansökningarna. En annan representant för 
Livsmedelsverket är gruppens sekreterare. 

❖styr projektansökan genom att besluta om riktlinjerna för ansökan, bl.a. målgrupper och de kompletterande 
åtgärder som riktas till dem.

❖deltar i projektbehandlingen genom att bedöma ansökningarna och slutligen rekommendera för 
Livsmedelsverket vilka projekt som ska väljas ut för finansiering.

❖Följer upp och stöder genomförandet av projekten tillsammans med Livsmedelsverket. 

Projektsamordningsgruppen 
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Prioriteringar för de kompletterande åtgärderna:

✓ samarbetsformer utvecklas: sektorsövergripande handlednings- och 

rådgivningstjänster via flera kanaler

✓ en kundorienterad verksamhet utvecklas ur biståndsmottagarens synvinkel

✓ man söker lösningar och utvecklar vägledningen till service med låg tröskel

✓ främja delaktigheten för dem som har det allra sämst ställt

EFFEKT MED DE KOMPLETTERNADE ÅTGÄRDERNA 

Synergifördelar fås från andra projekt, till exempel:

Projekt som finansieras av Social- och hälsovårdsorganisationernas 
understödscentral (STEA).

ESF+-projekten i synnerhet inom det specifika målet Jämlik delaktighet.  

De kommande projektaktörerna känner dem som behöver hjälp och vet hur man närmar sig 
målgrupperna. Information om anknytande åtgärder ges t.ex. via egna kanaler.

EFFEKT MED DE KOMPLETTERNADE ÅTGÄRDERNA 
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Ekonomi - och
skuldrådgivning

Stöd för valet av mat samt 

näringsperspektiv 

till köpbeteendet:

• Balanserad och hälsosam 

mat

• Hållbara val

• Pris-

kvalitetsmedvetenhet

• Förpackningsanteckningar

• Kulturell mångfald

Stöd för livskompetens och 
arbetshandledning: arbetsplats, 
arbetspraktik, studier, 
självutveckling, t.ex. digitala 
färdigheter

Betalkort till matbutiken

Bistånds-
mottagaren

Vad 
behöver 

jag?

Sociala nätverk: uppmuntran,
ökad delaktighet och samvaro,

stöd för förmågan Vad köper jag 
för 40 euro? 

ESF+ materiellt bistånd



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Minskar ojämlikheten 
mellan olika 

befolkningsgrupper; 
minskar skillnaderna i 

kost och hälsa

Hur gör man näringsrik 
mat till ett förmånligt 

pris?

Möten enligt 
biståndsmottagarens 
situation och resurser

Vetenskaplig 
information om 
hälsofrämjande 

matval 

Främjande av matvanor enligt 
kost- och 
näringsrekommendationerna 
som en del av de tjänster som 
erbjuds handledningen av 
levnadsvanorna

Kompetent och professionell 
hjälp och stöd samt 
multiprofessionellt samarbete: 
• kunskaper, färdigheter, stöd 

för biståndsmottagarens 
förmåga 

• främjande av delaktighet, 
social samvaro och matglädje

EXEMPEL PÅ KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER: HANDLEDNING I LEVNADSVANOR

Viktiga aktörer i främjandet av näringshälsan:
bl.a. social- och hälsovårdstjänsterna, kommunens bildningsväsende, 
kommunala och privata producenter av måltidstjänster, 
organisationsaktörer och lokala sammanslutningar. 

Främjandet av näringshälsa omfattar bl.a.:

handledning levnadsvanor
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Mat ger hälsa -Finska näringsrekommendationer 2014 © Statens näringsdelegation

På Livsmedelsverkets webbplats finns verktyg, broschyrer och undervisningsmaterial för såväl yrkespersoner 
som konsumenter. Närings- och matrekommendationer - Livsmedelsverket

Obs! Bilder som publicerats av Statens näringsdelegation (bildarkivet) får användas för projekt, bara källan 
nämns. © Statens näringsdelegation

https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/halsoframjande-kost/narings--och-matrekommendationer/
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Tallriksmodell, vegansk

Tallriksmodellen, vuxna
Mat ger hälsa – Finska näringsrekommendationer.
SND, 2014

Tallriksmodellen ger en bild av vilka grundläggande ingredienser kosten enligt rekommendationerna består 
av.

Tallriksmodellen
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Närings- och matrekommendationer - Livsmedelsverket

Eating together - food recommendations for families with 
children https://www.julkari.fi/contact
THL 2019

EXEMPEL PÅ FRÄMJANDE AV NÄRINGSHÄLSA 

Tietopalvelu@thl.fi
THL 2018

https://www.ruokavirasto.fi/sv/livsmedel3/halsoframjande-kost/narings--och-matrekommendationer/
https://www.julkari.fi/contact
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FONDERNA OCH PROJEKTENS KOMMUNIKATION

En centraliserad nationell webbplats är en centraliserad servicepunkt för de flesta användare, där man får 
information om fonderna. ESF+ materiellt stöd.

RAKENNERAHASTOT.FI 
https://rakennerahastot.fi/sv/framsida https://rakennerahastot.fi/sv/for-projektaktorerna

PROJEKTENS VISUELLA UTSEENDE

Europeiska unionens logo måste tydligt anges i alla kommunikationsmaterial. 
Materialet ska också i sin helhet innehålla omnämnandet "(del)finansierat av Europeiska unionen". I 
omnämnandet får inte hänvisas till någon särskild fond. 

Utöver EU-symbolen får stöd från EU inte föras fram med någon annan visuell profil eller logotyp.

Material på webbplatsen rakennerahastot.fi: https://tem.emmi.fi/l/wNqPv_7RRn9L/f/Ckhk

kommunikation 1

https://rakennerahastot.fi/sv/framsida
https://rakennerahastot.fi/sv/for-projektaktorerna
https://tem.emmi.fi/l/wNqPv_7RRn9L/f/Ckhk
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FONDERNA OCH PROJEKTENS KOMMUNIKATION

Kommunikation är et möjlighet och en skyldighet för projektverksamheten 
https://rakennerahastot.fi/sv/kommunikation

Mer allmänt om kommunikationen finns i handboken som utarbetats av kommissionen
Communicating Cohesion Policy in 2021-2027 − How to communicate - Regional Policy - European
Commission (europa.eu) 
- finskspråkig version 
file:///C:/Users/03201622/Downloads/communicating_cohesion_policy_2127_fi.pdf

• Stödmottagarens eventuella officiella webbplats eller konton i sociala medier: 
kort beskrivning av åtgärden, målen och resultaten i förhållande till stödbeloppet 
samt lyfta fram det ekonomiska stödet från unionen 

• Stödmottagarens fysiska evenemang: informationsskylt eller affisch i A3-format eller motsvarande 
elektronisk skärm 

EU:s stöd kan synligt lyftas fram i beskrivningen av stödmottagarens konto i sociala medier.

kommunikation 2

https://rakennerahastot.fi/sv/kommunikation
file:///C:/Users/03201622/Downloads/communicating_cohesion_policy_2127_fi.pdf
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Projektet når också de 
socialt utslagna och de 
som har svårt att röra på 
sig.

Meddelande om ansökan
Projektansökan Begäran 

om utbetalning 
i EURA-datasystemet

Vilket behov svarar projektet 
på?
Vilken förändring 
åstadkommer projektet?
Effekter på lång sikt.

Projektplan: 
Färdigheter och kompetens 

för anknytande åtgärder,
inriktning, kommunikation

Tillståndsarrangemang 
Betalkortsleverantörer

Projektaktör

Vilka resurser och 
vilken kompetens 

kräver ett bra 
projekt för att 

lyckas?

Förutsättningar för att lyckas


