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ESR+ Det materiella biståndet till dem som har det sämst  
 
EU:s livsmedelsbistånd stöps om under den kommande programperioden  
 
 
Livsmedelsverket administrerar EU:s livsmedelsbistånd till dem som har det sämst ställt. För närva-
rande anvisas biståndsmedel ur EU-fonden FEAD, men när den nya programperioden börjar tar 
Europeiska socialfonden Plus (ESR+) över. Det materiella biståndet till dem som har det sämst 
ställt kommer att genomföras i form av projekt. 
 
Det materiella biståndet ur ESR+ ingår i programmet ”Finland för förnyelse och kompetens 2021–
2027”, som är en del av EU:s regional- och strukturpolitik. Arbets- och näringsministeriet är pro-
grammets förvaltningsmyndighet. Programberedningen pågår ännu. Efter att statsrådet har god-
känt programmet (21.10.2021) översänds det officiellt till Europeiska kommissionen för att be-
handlas.  
 
Livsmedelsverkets roll förändras en hel del i och med att fonden byts och nya bestämmelser träder 
i kraft. Livsmedelsverket finansierar projekten för materiellt bistånd. Det materiella biståndet till 
dem som har det sämst ställt kommer att omfatta livsmedel och/eller basförnödenheter. Finland 
förbereder utdelning av det EU-medfinansierade biståndet i form av kort för kontantbetalning. Det 
gör att biståndsmottagarens individuella behov beaktas bättre.  
 
År 2022 (sannolikt under våren–sommaren) är den första projektutlysningen att vänta. Projektak-
törerna ska tillhandahålla biståndsmottagarna inte bara betalkort utan också stödåtgärder som 
information och rådgivning om t.ex. ekonomi, hälsosam mat och jobbsökning. Betalkorten an-
vänds för att betala livsmedel och basvaror i dagligvaruaffärer. Skraplotter och andra spelproduk-
ter samt alkohol- och tobaksprodukter får inte köpas med dem. 
 

Närmare information om beredningen inför programperioden på arbets- och näringsministeriets webbplats 
samt på  webbplatsen Strukturfonder.fi.  
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