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Operativt program för bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD)/ EU:s livsmedelsbistånd
FEAD Aktuellt 2021-01

Vårens utdelningar av livsmedel har slutförts. Under våren levererades nästan en miljon kilo livsmedel
till cirka 400 distributionsställen från Utsjoki till Hangö och från Joensuu till Mariehamn.
Avsikten är att höstens utdelningar av livsmedel ska inledas i mitten av september. Blanketten för
leveransadress- och mängdinformation 2021-02 har publicerats på vår webbplats. Vi ber er skicka in de
ifyllda blanketterna senast måndagen den 16 augusti 2021 till adressen ruoka-apu@ruokavirasto.fi.
För att göra det smidigare att avtala om transporterna, önskar vi att ni ser till att uppgifterna om
distributionsställena och kontaktpersonerna är korrekta på blanketten. Det är också bra att informera
distributionsställenas kontaktpersoner om att vi kontaktar dem via ett telefonnummer som börjar på
0295.
Survey 2021
Under programperioden samlar alla medlemsländer med hjälp av survey-undersökningen in uppgifter
om de genomförda stödprogrammen. I samband med utdelningarna hösten 2021 genomförs intervjuer
vid de distributionsställen som delar ut EU:s livsmedelshjälp. Frågorna i den intervjublankett som
används i Survey är desamma i alla medlemsländer och motsvarar den surveyundersökning som
genomfördes 2017. Några av frågorna riktar sig till föreningar eller församlingar som delar ut mathjälp,
men den egentliga målgruppen är de mindre bemedlade personer som får hjälp ur fonden och avsikten
är att få deras röst hörd och deras syn på hur det operativa programmet fungerar.
Vi informerar mer om undersökningen och det praktiska genomförandet hösten 2021. Vi kontaktar
dessutom alla distributionsställen som vi önskar att ska delta i enkäten.
Avslutande av programperioden och anvisningar och tidsplaner i samband med detta
Utdelningen av livsmedel 2021 är den sista under denna programperiod. Om partnerorganisationen
har delat ut alla livsmedel under 2021, kommer årsanmälan för 2021 att bli den sista årsanmälan i
fråga om utdelningen.
Eftersom en del av distributionsställena får höstens last först i slutet av 2021, kan livsmedel vid behov
delas ut ännu under 2022. Även om en del av de livsmedel som omfattas av stödprogrammet håller sig
länge i skick för utdelning med hänsyn till bäst före -datumet, ska de livsmedel som tagits emot inom
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ramen för stödprogrammet delas ut till dem som har det sämst ställt senast 31.3.2022. Om någon
utdelning flyttas till år 2022, ska partnerorganisationen göra upp en årsanmälan om utdelningarna
2022 efter det att distributionen har avslutats.
Förhandsbesked om den nya programperioden
Programmet för materiellt bistånd till dem som har det sämst ställt genomförs som en del av
programmet Finland för förnyelse och kompetens 2021–2027. Understödsprogrammet genomförs i
form av finansierade projekt som pågår i cirka 2–3 år. Den primära målgruppen för den första
ansökningsomgången för projekt är barnfamiljer i arbetsför ålder som löper risk för utslagning.
Närmare information om understödsprogrammet för den nya programperioden ges hösten 2021.
Ytterligare information: överinspektör Minna Talvitie, minna.talvitie@ruokavirasto.fi.
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