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Genomförandet av det operativa programmet för bistånd till de sämst ställda fokuserade år 2014 

på att bereda programmet och bygga upp de administrativa ramarna samt att arbeta med definit-

ionerna av det nödvändiga datasystemet. Under år 2014 utfördes också en förhandsutvärdering 

av det operativa programmet och i Finland ändrades den nationella lagstiftningen så att det är 

möjligt att genomföra det operativa programmet. 

Vid beredningen av det operativa programmet i Finland stannade vi för att genomföra bara ett 

program enligt det operativa programmet 1, utdelning av livsmedelsbistånd till dem som har det 

sämst ställt. I Finland har EU:s livsmedelsbistånd tidigare delats ut i form av livsmedel till dem 

som har det sämst ställt. Observationerna och erfarenheterna talar för att genuint hjälpbehövande 

personer tar del av livsmedelsutdelningen, och behovet av understöd har inte minskat efter att det 

tidigare programmet slutade. 

Information om beredningen av det operativa programmet gavs både på arbets- och näringsmi-

nisteriets och Landsbygdsverkets webbplatser. Information gavs också direkt till de organisat-

ioner som deltog i programmet som tog slut 2013 samt till andra organisationsaktörer. För att 

lindra den administrativa bördan önskade de organisationer som verkat som intressenter att det 

operativa programmets förvaltningsmyndighet (Mavi) centraliserat sköter inköpen av livsmedel 

som delas ut inom programmet samt transporten av dem till de partnerorganisationer som väljs 

ut till programmet. Partnerorganisationerna får livsmedlen gratis och delar ut dem till personer 

som har det dåligt ställt. Medborgarorganisationer eller andra offentliga organ och/eller organi-

sationer som inte eftersträvar vinst och som arbetar med målgruppen kan fungera som partneror-

ganisation.  

Förhandsevalueringen av det nationella operativa programmet som stöds av Fonden för EU-bi-

stånd till de sämst ställda utfördes 29.4.2014 och kommissionen godkände Finlands operativa 

program för bistånd till de sämst ställda 16.12.2014. Det egentliga genomförandet med att välja 

partnerorganisationer, köpa in livsmedel och transportera dem till partnerorganisationernas lo-

kala aktörer startade år 2015. För år 2014 finns det därmed inga indikatoruppgifter att rapportera. 

 

 

 

 


