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Utlysning av understöd inom programmet för hållbara städer för
försök och pilotprojekt i städer och kommuner
Bakgrund
Programmet för hållbara städer främjar en hållbar utveckling i städer och kommuner när det gäller såväl stadsutveckling i
praktiken som strategisk ledning. Huvudtemana för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och
socialt hållbara städer. Programmet efterlyser framför allt nya lösningar på utmaningar som antingen förenar dessa teman eller
som faller mellan dem. Programmet har sitt ursprung i bl.a. FN:s globala stadsutvecklingsagenda, FN:s globala mål för hållbar
utveckling och EU:s urbana agenda.
Verksamhet som kan få understöd
I den här ansökningsomgången understöder miljöministeriet sådana försök och pilotprojekt som främjar socialt hållbar
utveckling. Exempel på teman:


delaktighet, gemenskap



nya sätt att delta, invånarorientering, medskapande



minskad ojämlikhet



tjänsternas tillgänglighet för olika befolkningsgrupper (t.ex. äldre, barnfamiljer, invandrare)



kulturmiljön som källa till välbefinnande

Stöd kan endast beviljas för icke-ekonomisk verksamhet.
Målet är konkreta och verkningsfulla projekt som kan t.ex. ta fram ny information, tjänster eller verksamhetsmodeller.
Understöd kan beviljas projekt som testar nya lösningar eller en bredare tillämpning av tidigare testade lösningar. Projekten bör
vara tidsmässigt avgränsade och fokusera på bestående förändringar i städernas och kommunernas praktiska
utvecklingsarbete eller förändringar i deras processer för ledning och för planering och uppföljning av verksamheten. Projekten
bör omfatta nya slag av samarbets former eller samarbete inom eller mellan kommuner, eller mellan kommuner och andra
organisationer.
Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med
begränsat innehåll och syfte. Miljöministeriets understöd kan uppgå till högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna
för projektet, dock högst 30 000 euro per projekt. I denna ansökningsomgång delas det ut sammanlagt högst 250 000 euro.

Understöd beviljas endast sådana projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd
enligt 7 § i statsunderstödslagen och dessutom samtliga följande villkor:



Projektet organiseras av en kommun, en samkommun, en ekonomisk region eller ett landskapsförbund, eller av ett
konsortium som dessa bildar.




Projektet bör förutom social hållbarhet också anknyta till minst ett av programmets övriga temaområden: koldioxidsnåla
städer, smarta städer, friska städer.



Genomföraren ska öppet informera om lärdomar och resultat både under projektets gång och efter att det har avslutats. 





Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bl.a. genom att beakta i
vilken grad projektet får annat offentligt stöd och om understödet påverkar arten eller omfattningen hos projektet. 

Stödberättigande kostnader är inte



sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU:s regler för statligt stöd



investeringar i byggnader, infrastruktur eller anläggningar.

Att ansöka om understöd
Ansökan ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 4 oktober 2019 kl. 16.15. Ansökningar som
lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte. Understöd kan endast sökas med den elektroniska ansökningsblanketten,
som vid inlämning automatiskt styrs till miljöministeriets registratorskontor.


Elektronisk ansökningsblankett  understöd inom
programmet för hållbara städer

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund eller ett konsortium som dessa
bildar. Sökanden bör vara en juridisk person eller en sammanslutning av juridiska personer. Om det är fråga om ett
konsortium ska projektet ha en huvudsökande, till vilken miljöministeriet sänder stödbeslutet. Denna svarar för projektet för
alla parters del och ser till att parterna i konsortiet sinsemellan i tillräcklig utsträckning har avtalat om hur projektet ska
genomföras.
Den egna finansieringsandelen kan också genomföras i form av eget arbete. Då ska projektgenomföraren i sin rapportering
tydligt kunna visa att arbetstimmarna har använts för projektet i fråga (t.ex. genom att föra bok över antalet arbetstimmar). En
del av projektets finansiering kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt 6 § i statsunderstödslagen (688/2001) får
statsunderstödet dock inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av
det projekt som utgör föremål för statsunderstödet.
Det är önskvärt att projektet också inbegriper samarbete med andra aktörer. Kostnaderna får dock inte uppkomma enbart av
underentreprenader, utan sökanden ska delta i projektet med en egen kostnadsandel.
Bedömningsgrunder
Bedömningen görs av en expertpanel bestående av experter från miljöministeriet och andra organisationer. Panelen
poängsätter ansökningarna med hjälp av de kriterier som nämns nedan. Ansökningar som uppenbart strider mot
stödvillkoren eller är bristfälligt ifyllda och ansökningar som gäller projekt som är ogenomförbara avslås.
Bedömningskriterier:
1.

Innovativitet och nyhetsvärde


Projektet siktar mot framtiden och är nytt eller ska genomföras på ett nytt sätt, eller är
förenat med andra innovativa element.



Om projektet inte är nytt ska det tillämpa en befintlig lösning på ett nytt sätt, inom ett
nytt ämnesområde eller i en ny geografisk region.

2.

Samarbete


I projektet medverkar samarbetspartner som är centrala med tanke på genomförandet. Inom
projektet bedrivs samarbete mellan olika kommunala förvaltningar, mellan olika kommuner
eller mellan kommunen och andra aktörer.


3.

Projekten omfattar nya slag av samarbetsformer.
Användbarhet och genomslagskraft



Projektet är inriktat på en utmaning som är central med tanke på en hållbar utveckling
och påskyndar relevanta lösningar.



Projektet har potential att få bredare genomslag, t.ex. att kunna tillämpas också i
andra kommuner eller ämnesområden, skalas upp i större dimensioner eller bidra till
systemförändringar i samhället.

4.

Genomförbarhet


Projektet kan genomföras på ett realistiskt sätt inom ramarna för den plan, den
tidtabell och de resurser som presenterats.

Urval och beslut
Avsikten är att senast den 30 oktober bestämma vilka projekt som beviljas understöd och meddela information om urvalet.
Information om de försök och pilotprojekt som valts ut sänds till den e-postadress som uppgetts i ansökan, och informationen
publiceras också på miljöministeriets webbplats och på webbsidorna för programmet för hållbara städer.
Därefter skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till alla sökande. Avsikten är att
fatta besluten under april månad. Understöd kan också beviljas till ett mindre belopp än vad som angetts i ansökan.
Projektgenomförande och utbetalning av stöd
Projektet kan inledas och kostnader får uppkomma först när ett stödbeslut har fattats.

Projektet ska genomföras före utgången av augusti 2020. Miljöministeriet bör få den slutrapport senast två månader och
sista fakturan senast tre månader efter att projektet avslutades. Stöd betalas på basis av de faktiska utgifterna.
Stödberättigande kostnader är de kostnader som uppges i ansökningsblanketten, till den del de motsvarar de
avgränsningar som meddelas i denna utlysning och på ansökningsblanketten.

Sökande som har beviljats understöd förbinder sig att lämna en redovisning för hur statsunderstödet har använts (särskild
bokföring), att rapportera om hur projektet framskrider inför varje retroaktiv utbetalning av understöd och att offentliggöra
resultaten av sitt projekt efter att projektet har avslutats. Miljöministeriet kan häva ett stödbeslut om finansiering av ett
projekt, om det visar sig att projektet trots allt inte uppfyller de krav som ställts på det.

Villkoren beskrivs i närmare detalj i stödbeslutet.

Annat stöd som programmet erbjuder
Som stöd i projektgenomförandet erbjuder programmet sparring, nätverksmöjligheter och synlighet under evenemang och i
annan kommunikation. Programmet satsar också på att sprida resultaten och god praxis såväl i Finland som utomlands. I
stödbeslutet för projektet utser miljöministeriet en projektövervakare.
Vid behov kan det också inrättas en styrgrupp eller uppföljningsgrupp som består av representanter för projektgenomförare,
finansiärer och nyttotagare och som hjälper projektet att lyckas och stöder ett ändamålsenligt utnyttjande av resultaten. För
försök som samarbetar sinsemellan kan det också inrättas en gemensam styrgrupp eller uppföljningsgrupp. I detta fall är
ministeriet ska också godkänna styrgruppens sammansättning.
Lagstiftning som tillämpas på ansökningsförfarandet
Statsunderstödslag 688/2001: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688

Mer information
Virve Hokkanen, programchef, programmet för hållbara städer, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn
+358 295 250 034, fornamn.efternamn@ym.fi
Programmet för hållbara städer www.kestavakaupunki.fi

