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Integrationsprojekt bidrar
till mångkulturalism
Landsbygdsprogrammets projektfinansiering gör det möjligt att
förbättra livskraften och livskvaliteten på landsbygden. Det går
också att genomföra projekt som gäller invandrarnas integrering.
När man genomför projekt som handlar om integrering av invandrare, är det möjligt att beakta
de färdigheter som såväl invandrare som infödda
finländare behöver för samarbete: på vilket sätt
kan man förbättra invandrarnas färdigheter och
vilka är landsbygdsinvånarnas färdigheter att ta
emot och dra nytta av invandrarnas kunnande och
delaktighet.
Genom utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt kan man förbättra invandrarnas kunskaper om t.ex. språk, kultur och seder. Projekten

Konst och
kultur som
stöd i
integreringen

kan också handla om bättre hantering av förändringar.
Många av projekten har som mål att integrera invandrare i arbetslivet i sådana uppgifter som motsvarar deras utbildning. Invandrarna får lättare jobb när
de lär sig språket och kulturen. Projekten kan hjälpa
invandrare att lära sig kunskaper och färdigheter
som de behöver i det vardagliga livet på landsbygden
samt att bygga upp samarbete med myndigheter och
företagare. Projekten gagnar också företagare när
tröskeln att använda tjänster blir lägre.

Via landsbygdsprogrammet går det också att få
finansiering för projekt som ökar möjligheterna
till samhörighet, delaktighet, nätverksbildning och
inflytande. Inom projekten kan man ordna hobbyverksamhet och evenemang där människor med
olika bakgrund träffar varandra. Konst och kultur
kan också vara ett sätt att integrera invandrare.
Serviceutbudet på landsbygden, frågor som rör
säkerheten på landsbygden, kulturen och de kreativa branscherna, användningen av informationsteknik inom servicen och i vardagen, företagande
i den inledande fasen samt hobbyverksamhet för
barn och unga är sådana vanliga teman inom projektverksamheten som också kan öka invandrarnas
etablering på landsbygden.
Stöd för utvecklingsprojekt får sökas av offentligrättsliga och privaträttsliga samfund, bl.a. kommuner, föreningar, organisationer och andelslag.

Stödform och stödbelopp
Till exempel utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt, allmännyttiga utvecklingsprojekt eller
samarbetsprojekt kan ha integration som tema.
Stödets storlek varierar enligt åtgärden. Stödet kan
gå upp till 100 procent av de godtagbara, skäliga
kostnaderna för projektet. För projektet kan också
behövas egna pengar. Stödet betalas i efterskott,
vilket innebär att temporär finansiering behövs.

Projekt kan genomföras
·
·
·
·
·

lokalt
regionalt
interregionalt
på riksnivå
internationellt

Urvalsförfarande
Ansökningstiden för projektstöd är kontinuerlig,
men beslut om ansökningar tas ansökningsperiodspecifikt. Projekten bedöms och poängsätts enligt
landsbygdsprogrammets urvalskriterier.

Sök stöd via det elektroniska
Hyrrä-systemet
mavi.fi/hyrra
Gör stödansökan behändigt på nätet. Via
Hyrrä kan du söka stöd, följa upp behandlingen av din ansökan och bläddra i dina ansökningsuppgifter. När det uppstår projektkostnader, kan du ansöka om utbetalning av stöd
via samma system. Du behöver inte några
särskilda färdigheter att använda Hyrrä. Det
är enkelt att fylla i ansökan, systemet vägleder dig genom hela processen steg för steg.

Ta kontakt och fråga mer!
Närings-, trafik- och miljöcentralerna och
Leadergrupperna ger ytterligare information
om stöden och råd i hur du söker stöd. Invandrarna och deras integrering i samhället
har beaktats i synnerhet i Leadergruppernas
lokala planer för landsbygdsutveckling. Börja
med att kontakta Leadergruppen i ditt område. Leadergruppernas kontaktinformation:
www.leadersuomi.fi

Ytterligare information:
www.mavi.fi/hanketuet

