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UTLYSNING AV STATSUNDERSTÖD TILL FÖRENINGAR FÖR 
INTEGRATIONSFRÄMJANDE ARBETE  

Utlysning av understöd till små föreningar för utveckling av föreningsverksamheten och 
det integrationsfrämjande arbetet 

Föreningar har en central roll i integrationsarbetet. Föreningarna bidrar på många 
sätt till en lyckad integration. Föreningsverksamheten skapar ofta en viktig länk 
mellan myndigheterna och invandrarna samt kompletterar myndigheternas tjänster 
och arbete. Flera föreningar ordnar också verksamhet med låg tröskel, och det är 
lätt för invandrare att delta i verksamheten. Föreningarnas verksamhet förbättrar 
också ofta samhällets mottaglighet och tolerans genom att skapa möjligheter till 
samarbete mellan olika befolkningsgrupper samt genom att förmedla information 
om kulturerna och traditionerna.  

 
Många föreningar har styrkor som de kan utnyttja för att främja integrationen, 
såsom kännedom om målgruppen, erfarenhetsexpertis, kamratstöd, 
kultursensitivitet, kulturtolkning, tolkning samt stöd och rådgivning på det egna 
språket. När man planerar, utvecklar och fattar beslut om integrationsfrämjande 
arbete bör man också beakta lokala och regionala föreningar. Föreningarna har 
ofta förstahandsinformation om till exempel invandrarnas situation och behov av 
tjänster. Därför är det viktigt att se till att föreningarna har tillräckliga 
verksamhetsförutsättningar och möjligheter att påverka. 
 
Arbets- och näringsministeriet har år 2020 reviderat partnerskapsprogrammet för 
integrationsfrämjande med det allmänna målet att skapa en ny verksamhetskultur 
som på ett bättre sätt engagerar olika aktörer. Programmet skapar möjligheter till 
sektorsövergripande samarbete mellan olika aktörer samt till partnerskap på 
systemnivå.   

 
Partnerskapsprogrammets mål 2021 - 2022 är att förbättra i synnerhet små 
föreningars möjligheter att delta i samarbetet och få sin röst hörd. Av denna 
anledning riktas projektfinansieringen för integrationsfrämjande 
organisationsverksamhet 2021 till små föreningar.  

 

Syftet med utlysningen av finansiering 
 

Projektfinansieringen 2021 anvisas för projekt som genomförs av små föreningar 
som främjar invandrarnas integration och delaktighet i samhället, men som 
behöver utveckla verksamheten ytterligare för att få genomslagskraft.  
 
Projektfinansieringens mål är att 



• stärka föreningarnas verksamhet och kompetens så att den verksamhet 
som bidrar till integrationen och delaktigheten är välorganiserad, 
målinriktad och resultatrik 

• stärka föreningsförvaltningens kompetens 
• förbättra små föreningars möjligheter att finansiera och söka extern 

finansiering för sin verksamhet  
• öka nätverksbildningen, samarbetet och partnerskapet mellan den 

offentliga sektorn och den tredje sektorn 
• göra det möjligt för föreningarna att påverka lokala beslut som gäller 

integration och starkare delaktighet   
 

Vem kan ansöka 
 
Finansiering kan sökas av små föreningar som vid ansökningstidpunkten har 
högst två anställda. Finansieringen är avsedd för att organisera och administrera 
föreningsverksamheten så att den uppfyller kraven på en registrerad förening och 
att verksamheten till sin art och omfattning är så resultatrik som möjlig.  
 
De föreningar som får finansiering förbinder sig till en styrd process för att utveckla 
föreningsverksamheten 2021. Under processen utvecklar en anställd som anställts 
med projektfinansieringen föreningens verksamhet bland annat inom följande 
delområden:  

• fastställande och fokusering av föreningens mål  
• utveckling av föreningens förvaltning, verksamhetsmodeller och 

rapportering  
• planering av kommunikationen och påverkansarbetet  
• stärkande av den strategiska nätverksbildningen  

 
Till den styrda utvecklingen av föreningsverksamheten hör att den anställd som 
anställts med projektfinansieringen deltar i arbets- och näringsministeriets 
utbildningar (cirka 6 – 8 gånger under projekttiden) och i föreningens individuella 
konsultationer för att utveckla verksamheten.  

 
De föreningar som får finansiering deltar också i evenemang inom 
partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande och åtar sig att följa 
programmets mål och principer: https://kotouttaminen.fi/kumppanuusohjelma. 
 

Finansieringsansökans innehåll  
 
Ansökan ska innehålla   
 
1) en beskrivning av föreningens mål, målgrupp, geografiska verksamhetsområde 
samt av föreningens integrations- och delaktighetsfrämjande arbete hittills  

 
2) en beskrivning av de behov och brister i kompetensen i föreningens förvaltning 
och organisering av verksamheten som väsentligt försämrar verksamhetens 
stabilitet och till exempel tillgången till långfristig finansiering 

 
3) en beskrivning av den verksamhet och de mål för verksamheten som 
föreningen under projektåret tänker genomföra och uppnå utöver att den deltar i 
den styrda processen för att utveckla verksamheten   

 

https://kotouttaminen.fi/kumppanuusohjelma


4) föreningens nuvarande resurser, det vill säga finansieringen och antalet
eventuella anställda, aktiva frivilliga aktörer samt medlemmar i föreningen

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: 

• Fokusering, långsiktighet och omfattning av föreningens integrations- och
delaktighetsfrämjande arbete hittills

• Föreningens mål, målgrupp och geografiska verksamhetsområde
• Behov som hänför sig till organiseringen av föreningens verksamhet och

verksamhetens resultat samt förenlighet med de mål som anges i utlysningen
av understöd för projekt

• Projektplanens ändamålsenlighet och genomförbarhet

Användning och uppföljning av finansieringen 

Sökande 

Ansökningstiden för understöd för integrationsfrämjande arbete 2021 börjar den 
16 november 2020 och går ut den 18 december 2020. Statsunderstöd söks och 
beviljas i regel för högst ett år åt gången. För 2021 har reserverats sammanlagt 
högst 600 000 euro. 

Vid handläggningen av understöden iakttas statsunderstödslagen (688/2001). 
Därtill styrs förfarandena av förvaltningslagen (434/2003). Den som beviljas 
statsunderstöd ska i användningen av medlen iaktta lagen om offentlig 
upphandling (348/2007).  

Statsunderstöd enligt prövning i form av specialunderstöd kan beviljas för en viss 
del av den sökandes verksamhet. Understödsprövningen görs i enlighet med 5 
och 7 § i statsunderstödslagen, och vid prövningen beaktas hur verksamheten 
eller projektet främjar arbets- och näringsministeriets mål i budgeten för 2020. 
Närmare bestämmelser kan utfärdas med stöd av 8 § i statsunderstödslagen. 

Den som beviljas statsunderstöd ska i sin bokföring skapa ett separat 
kostnadsställe för projektet för att underlätta den ekonomiska uppföljningen av 
projektet. Den som genomför projektet svarar för användningen av stödet för 
projektet och lämnar in en redogörelse för användningen av medlen i samband 
med slutrapporteringen efter att projektet avslutats. 

Omkostnader för ca 4 månader kan betalas till projekten som förskott. Resten av 
den beviljade finansieringen betalas efter halvtidsrapporteringen.  

Understöd kan sökas av små föreningar som vid ansökningstidpunkten har högst 
två anställda och som har tidigare erfarenhet av integration av invandrare och/eller 
integrationsfrämjande arbete.  

Godtagbara kostnader och genomförande av projektet 

Den som får understöd kan använda den beviljade finansieringen till direkta 
kostnader för projektverksamheten, såsom löner och arvoden, resekostnader, 
kostnader som föranleds av arrangemang av projektverksamheten och köp av 
tjänster som bidrar till projektets mål.  



Tidsplan 

Vid genomförandet av projekten ska bestämmelserna i statsunderstödslagen 
iakttas. Projekten kan även meddelas närmare bestämmelser om beviljande, 
utbetalning och användning av statsunderstöd i enlighet med budgeten. Den som 
beviljar statsunderstödet har också rätt att meddela närmare anvisningar om 
skyldigheten att lämna uppgifter, bokföringsskyldigheten, utbetalningen av 
statsunderstödet samt användningen av understödet och övervakningen därav. 

En organisation som beviljas understöd ska följa gällande upphandlingslagstiftning 
(lagen om offentlig upphandling 348/2007) i sin verksamhet. Projektfinansiering 
kan inte ges vidare till en tredje part. 

Ansökningstiden börjar den 16 november och går ut den 18 december 2020. 
Ansökningarna lämnas in skriftligen till arbets- och näringsministeriets 
registratorskontor, Riddaregatan 2, Helsingfors / PB 32, 00023 Stadsrådet eller via 
e-mail, kirjaamo@tem.fi, senast den 18 december 2020 kl. 16.00. Märk kuvertet 
"Integrationsfrämjande projektefterlysning VN/24164/2020".

Den verksamhet som finansieras kan inledas tidigast den 1 januari 2021 och pågå 
fram till den 31 december 2021. 

mailto:kirjaamo@tem.fi


Anvisningar för att fylla i blanketten 

Sökandens uppgifter 

Sökandens uppgifter – Föreningens  namn och kontaktuppgifter 
och projektets ansvariga kontaktpersons namn 

Projektets namn – Projektets namn och vid behov en förkortning av 
namnet 

Uppgifter om den sökande föreningen 

Föreningens mål 
En beskrivning av föreningens mål, målgrupp, geografiska 
verksamhetsområde samt av föreningens integrations- och 
delaktighetsfrämjande arbete hittills. 

Föreningens kompetens- och utvecklingsbehov 
En beskrivning av de behov och brister i kompetensen i föreningens 
förvaltning och organisering av verksamheten som väsentligt 
försämrar verksamhetens stabilitet och till exempel tillgången till 
långfristig finansiering. 

Projektplan 
En beskrivning av den verksamhet och de mål för verksamheten som 
föreningen under projektåret tänker genomföra och uppnå utöver att 
den deltar i den styrda processen för att utveckla verksamheten. 

Föreningens resurser 
Föreningens nuvarande resurser, det vill säga finansieringen och 
antalet eventuella anställda, aktiva frivilliga aktörer samt medlemmar 
i föreningen 

Samarbete  
Det område (kommun, landskap) inom vilket föreningen arbetar. Med 
vilka instanser (till exempel myndigheter, andra organisationer, 
skolor, religiösa samfund) samarbetar föreningen? Vilken typ av 
samarbete? 

Projektets kostnadsförslag 

Lönekostnader – Personer som anställs av projektet/titel och den 
arbetsmängd som utförs för projektet 

Köpta tjänster – En redogörelse för tjänster som köps från 
utomstående aktörer, till exempel utbildning 



Material och förnödenheter – Små anskaffningar som är nödvändiga 
för projektet 
 
Resekostnader – Rese- och inkvarteringskostnader för projektets 
och dess partnerorganisationers medlemmar 
 
Övriga kostnader – En redogörelse för övriga kostnader som ingår i 
projektet 
 
Totala kostnader – Hela projektets totala kostnader 
 

Projektets finansieringsplan 
 
 
Statsunderstöd som söks – Statsunderstöd som ansöks hos arbets- 
och näringsministeriet 
 
Övrig finansiering – Projektets medfinansiering eller finansiering som 
beviljats från annat håll för att genomföra projektet 
 
Kalkylerad finansiering – Till exempel projektets kalkylerade 
kostnader för lokaler eller löner, eventuella frivilliga aktörers 
arbetsinsats  
 
Intäkter – Intäkterna av projektverksamheten (projektintäkter)  
 
Totalt – Projektets totala finansiering 
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