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Kontaktperson 
 

Information 

Uppge namn för den person som kan kontaktas för information om projektet. Observera att kontaktpersonen kan vara annan än projektansvarig (den som 

har rätt att underteckna för företaget/organisationen). Projektansvarig och kontaktperson kan vara samma person, men behöver inte vara det. 

Kommunikation mellan projektansvarig och handläggare sker via e-post. 

 

Förnamn 

Efternamn 

Mobilnummer 

Epost 

Adress 

Postnummer 

Ort 

 



Företagsdetaljer  

Information 

Siffrorna som skall anges skallvara från senast fastställda bokslut. Om ditt företag ingår i en koncern, beakta koncernförhållandet i enlighet med 

kommissionens förordning EU 651/2014. 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

Anställda 

Omsättning 

Balansomslutning 

Företagsbeskrivning 

Uppgifter om projektet 

Projektnamn 

 

Momspliktigt projekt Ja  

Verkställs i 

Deltagande branscher 

Ange branschkod! Varje kod måste bestå av en bokstav och två siffror. Om flera branschkoder anges, separera med kommatecken! Klicka här för att se 

branschkoder från Statistikcentralen (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/koko_luokitus_sv.html) 

 

 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/koko_luokitus_sv.html


 

Projektperiod 

Från   Till 

 

 

Förväntat resultat  

Omedelbara resultatindikatorer för deltagare i projektet  

Omedelbara, det vill säga direkt vid ansökan.  

 Kvinnor Män 

Antal ickeförvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd    

Antal deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd   

Antal deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd    

Antal deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd    

Antal missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation,  
deltar i sysselsättning inklusive egenföretagande efter avslutad åtgärd 

  

 

Långsiktiga indikatorer 

Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare i projektet 

Förväntat resultat sex månader efter avslutat åtgärd vilket fylls i redan vid ansökan. 

 Kvinnor Män 

Antal deltagare I sysselsättning, Inklusive egenföretagande?   

Antal deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation?   

Antal deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande?   

Antal missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande?   

 



 

Aktivitetsindikatorer för deltagare 

 Kvinnor Män 

Antal arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa   

Antal långtidsarbetslösa   

Antal ickeförvärvsarbetande   

Antal icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning   

Antal anställda, inklusive egenföretagare   

Antal deltagare under 25 är   

Antal deltagare över 54 är   

Antal deltagare över 54 år som är arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa, eller icke 
förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning 

  

JSCED 1 (primärskoleutbildning) eller JSCED 2 (grundskoleutbildning)   

JSCED 3 (gymnasieutbildning) eller JSCED 4 (eftergymnasialutbildning)   

JSCED 5·8 (högskoleutbildning)   

Antal migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer) 

  

Antal deltagare som hör till andra missgynnade grupper   

Antal hemlösa eller utestängda frånbostadsmarknaden   

Antal deltagare med funktionsnedsättning   

   

Antal deltagare som deltar i projekt för att bekämpa eller motverka effekterna av COVID-19    

   

 

 

 

 

 



 

Projektbeskrivning 1/2 

Bakgrund och behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning 

 

 

 

 

 

 

 



 

Syfte 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbeskrivning 2/2 

Målgrupp  

 

 

 

 

 

Projektorganisation  

 

 

 



 

Samverkanspartner och sätt ni samverkar på  

 

 

 

 

 

 

 

Strategier och metoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projektaktiviteter & Tidsplan 

Information 

Precisera projektets aktiviteter och under vilka tidsperioder de utförs. Observera att all ekonomisk rapportering inklusive slutrapport avseende genomförda 

aktiviteter och redovisade resultat skall vara inlämnad till landskapsregeringen senast vid det slutdatum som anges för projektet 

 

Aktivitet 

 

 

 

 

 

Period 

 

 

 

 

 

 

 



Projektbudget 

Information 

För närmare definition av kostnadsslagen se landskapsregeringens beslut om stödberättigande utgifter 

Kostnadsbeskrivning Antal månader Antal personer Summa 

Direkta personalkostnader 

Köpta tjänster 

Övriga direkta kostnader 

Projektets nettokostnader 

Finansieringsupplägg

€ 

Egen finansiering (privat) 

Egen finansiering (offentlig) 

Sökt finansiering 

Totalt kapitalbehov 

Projektets nettokostnader 

Balans 

Om annan offentlig finansiering, varifrån? 



 

Bilagor 

Information 

Bifoga senaste fastställda bokslut och verksamhetsberättelse, föreningsregisterutdrag, offerter och annat material som styrker kostnadseffektivitet, samt 

eventuella andra handlingar du har som styrker din ansökan. Bilagor bör vara i PDF-format. Skicka in ansökan 

 

Titel  

 

Beskrivning  

 

Datum  

 

Bilaga 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Härmed bekräftas att: 

- Sökanden har bekantat sig med den information och de anvisningar för ifyllande som hör till ansökningen och har följt anvisningarna vid 

ifyllande. 

- Sökanden har försäkrat sig om att de personer som nämns i ansökan samtycker att de uppgifter som förekommer i ansökan registreras i 

informationssystem för uppföljning av programmet. 

- Sökanden försäkrar att uppgifterna i ansökan är riktiga och förbinder sig att iaktta allmänna villkor och bestämmelser som gäller 

medfinansiering från EU:s strukturfonder samt följa gällande lagar och principer angående landskapsregeringens medfinansiering. 

- Sökanden förbinder sig att i organisationens bokföring, tydligt visa vilka kostnader och intäkter som är relaterade till projektet. Ålands 

landskapsregering och EU-kommissionen har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten och ekonomin i projektet. 

Jag har läst och godkänner ovanstående villkor. När ansökan skickats in kan den ej redigeras. 

 

Datum ___________________________________________ 

 

Underskrift____________________________________________________ 

 

 

SKICKA IN ANSÖKAN FÖR VIDARE HANDLÄGGNING 
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