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1. Identifiering
Medlemsstat
Benämning
CCI

Finland
Operativt program för bistånd till dem som har det
sämst ställt
2014FI05FMPO001

2. Programmets utformning
2.1 Läget i Finland
I och med strategin Europa 2020 har unionen och medlemsstaterna uppställt som mål att fram till år 2020
minska antalet människor som hotas av fattigdom och social utslagning med minst 20 miljoner. Enligt Europa 2020 –strategin — Finlands nationella program kan det kvantitativa målet enligt Europa 2020-strategin
nås i Finland, om antalet människor som löper risk för att bli fattiga och utslagna kan minskas med cirka
150 000. I fråga om cirka 50 000 människor kan målet nås genom sysselsättningsåtgärder.
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Enligt uppgifter från Europeiska gemenskapens statistikbyrå Eurostat berörde fattigdomsrisken och risken
för social utslagning sammanlagt cirka 854 000 människor i Finland år 2013. Låginkomsthushållen med undersysselsatt befolkning omfattar 351 000 personer och hushållen som lider av materiell brist 132 000 personer.
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare och allt tydligare att folk har det sämre ställt i och med
att utdelningen av livsmedelshjälp blivit ett bestående fenomen. I samband med en nationell undersökning
om livsmedelshjälp, som beretts av Östra Finlands universitet, har det uppskattats att 20 000-25 000 människor skaffar sin mat varje vecka via s.k. brödköer. Gratisutdelningen av livsmedel når en stor del av dem
som har det allra sämst ställt. Enligt undersökningen är de som står i de finländska brödköerna huvudsakligen sådana som lever på grundtrygghetsförmånerna och befinner sig i svag arbetsmarknadsställning.
Fastän lagen om utkomstskydd för arbetslösa förutsätter att kommunerna svarar för tryggande av minst
den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv, räcker inte grundskyddet för att täcka de dagliga kostnaderna för alla. På basis av berättelserna av de kunder som hämtat
livsmedelshjälp bedömer forskarna att aktörerna inom den offentliga sektorn stöder dem som slagits ut
från arbetsmarknaden ganska väl när det är fråga om kortvariga situationer som kan betraktas som sedvanliga. När problemen hopar sig och blir långvariga verkar människorna falla igenom den offentliga sektorns
skyddsnät och bli tvungna att stöda sig på livsmedelshjälp och annan icke officiell hjälp. Dessutom har det
uppskattats att endast ytterst få upplever egentlig hungersnöd. Bristen tar sig ofta uttryck i ständigt otillräcklig och ensidig kost.
I det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställ koncentrerar man sig i Finland endast på avhjälpande av matbristen hos personer som har det sämst ställt genom att dela ut livsmedel till
dessa. Detta sker genom partnerorganisationerna, i regel i form av frivilligt arbete. Landsbygdsverket svarar
för anskaffningen av de livsmedel som delas ut som livsmedelshjälp och för transporteringen av dem till
partnerorganisationerna. Man har stannat för detta förfaringssätt som resultat av de förhandlingar som
förts med olika myndigheter och utgående från potentiella partnerorganisationers åsikter vid utformningen
av programmet.
Landsbygdsverket är ett ämbetsverk som omfattas av statens budgetekonomi och det har tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra programmet. När Landsbygdsverket svarar för de ekonomiska och administrativa åtaganden som ingår i verkställarrollen, är det möjligt för parter som huvudsakligen fungerar
på frivilligbasis och också för små organisationer att vara partnerorganisationer utan någon administrativ
börda.
Genom det bistånd som fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt lämnar lindras i första hand
matbristen hos sådana mindre bemedlade personer som har fallit genom den offentliga sektorns skyddsnät
och blivit tvungna att ty sig till mathjälp och annan icke officiell hjälp och vars dagliga kost är otillräcklig och
ensidig. Vid utdelningen av livsmedelshjälp följs principen om jämlikhet och förebyggande av utslagning, så
att programmet i så stor utsträckning som möjligt täcker hela landet och riktar sig till olika målgrupper på
ett icke diskriminerande sätt.
Avsikten är inte att fonden ska ersätta medlemsstatens övriga åtgärder för bekämpning av fattigdom och
social utestängning.
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Typen av materiell brist:
I det operativa programmet koncentrerar man sig enbart på att avhjälpa matbristen, vilket sker genom att
livsmedelshjälp delas ut till dem som har det sämst ställt.

2.2. Typen av materiell brist som är föremål för stöd
2.2.1 2.2.1 Beskrivning av den materiella hjälpen och av kompletterande åtgärder
Landsbygdsverket köper livsmedlen och överlåter dem avgiftsfritt till partnerorganisationer vilka delar ut
livsmedlen till dem som har det sämst ställt. Detta sker i två etapper med hjälp av förfaranden för offentlig
upphandling enligt en genomförandeplan som förvaltningsmyndigheten godkänner:
-

Köp av livsmedel (inkl. transport till mellanlagren) enligt artikel 26.2 a
Mellanlagring och transporter till partnerorganisationerna enligt artikel 26.2 b

Säkerheten hos och kvaliteten på de produkter som delas ut som livsmedelshjälp är av central betydelse i
den finländska livsmedelspolitiken. Produkterna ska ha tillräckligt lång förvaringstid, och målet vid valet av
produkter är att skaffa produkter som stöder en allsidig kost.
Landsbygdsverket levererar livsmedlen till partnerorganisationernas utdelningslokaler i regel två gånger om
året. Antalet leveranser kan vid behov ändras.
Partnerorganisationerna bestämmer inom ramen för sina lagringsmöjligheter när de delar ut livsmedlen.
Avsikten är att utdelningen ska inledas så snart som möjligt efter att leveransen från Landsbygdsverket har
anlänt. Distributionsstället kan exempelvis vara partnerorganisationens egen lokal, en lokal som ordnats
särskilt med tanke på utdelningen eller livsmedel kan också delas ut direkt från distributionsbilen. Det som
delas ut består i huvudsak av matpaket eller -kassar, men livsmedlen kan användas också för tillagning av
måltider. Innehållet i paketen kan variera t.ex. beroende på de hjälpbehövandes behov och familjestorlek.
Produkterna ska delas ut i enlighet med de anvisningar om användningstiderna för livsmedel som utfärdats
av Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverkets anvisningar följs också vid lagringen och hanteringen av livsmedel.
Vid anskaffningen av livsmedel kan produkter som lämnats utanför offentlig intervention utnyttjas med
iakttagande av de förfaranden som kommissionen fastställt, under förutsättning att användningen av produkterna är det ekonomiskt mest gynnsamma alternativet och orsakar inga fördröjningar i fråga om leveranserna. Med utnyttjandet av interventionsprodukter avses i detta sammanhang sådana mängder av interventionsprodukter som kommissionen särskilt i en rättsakt anvisat Finland och som används som betalning när man genom anbudsförfarande skaffar livsmedel för att delas ut.
Partnerorganisationerna förutsätts vidta kompletterande åtgärder som bidrar till social delaktighet. Kompletterande åtgärder kan vara (förteckningen är riktgivande):
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information om sådana tjänster eller projekt inom den offentliga sektorn eller tredje sektorn som
stöder den sociala delaktigheten
vägledning till social service, bostads- och/eller sysselsättningsservice
rådgivning i användningen av ovan nämnda tjänster eller annat stöd som bidrar till delaktighet
rådgivning angående betydelsen av näringsrik kost och motion
Kompletterande åtgärder tillhandahålls i samband med utdelningen av livsmedelshjälpen eller i annan lokal
som partnerorganisationen betraktar som lämplig. Vid utdelningstillfället ska man åtminstone informera
om var och på vilket sätt tjänsterna hålls tillgängliga. Åtgärder kan tillhandahållas också i samarbete med
någon annan partnerorganisation eller annan part. Inget finansiellt stöd beviljas partnerorganisationerna
för att de vidtar kompletterande åtgärder.
När kompletterande åtgärder vidtas utnyttjas partnerorganisationernas sakkännedom (jfr t.ex. diakoniarbetet i församlingarna) och lokalkännedom om projekt och tjänster. Dessutom utnyttjas samarbetet mellan
olika myndigheter. Man kan be myndigheter att skicka material om deras egna tjänster eller om projekt
som pågår inom området till de ställen där livsmedel delas ut. Vid myndighetssamarbetet kan också andra
sätt att förmedla information införas.
Förvaltningsmyndigheten stöder partnerorganisationerna vid informationen. Brev med information om
aktuella frågor kring genomförandet av programmet och anvisningar med tanke på genomförandet kan
skickas till partnerorganisationerna. Dessutom kan partnerorganisationernas kontaktpersoner varje år inbjudas till ett möte för att dela med sig erfarenheter, ge feedback och bilda nätverk.

2.2.2 Motsvarande nationella program
Finland har inte något nationellt statsunderstött system för utdelning av livsmedel till sådana som lider av
matbrist. Några enskilda kommuner har ordnat utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt.
Som en del av församlingarnas diakoniarbete ordnas utdelning av livsmedelshjälp på flera orter. Utdelningen av livsmedelshjälp hör också till många frivilligorganisationers uppgiftsområde. Livsmedel som ska delas
ut skaffas med organisationernas egna pengar eller fås som donationer eller i form av svinn från butikerna.
För att detta operativa program ska kunna genomföras grundas det ett eget distributionssystem för förmedling av livsmedelshjälp. Utdelningen av livsmedel sker med hjälp av partnerorganisationer. Organisationerna kan ta emot de livsmedel som skaffats med understöd från fonden för bistånd till dem som har det
sämst ställt och dela ut dem som en del av sin egen livsmedelsutdelning till dem minst bemedlade eller de
kan dela ut endast sådana livsmedel som omfattas av detta operativa program.
Distributionssystemet motsvarar det som tillämpades tidigare i samband med programmet för EU:s livsmedelshjälp till dem som har det sämst ställt, vilket avslutades år 2013. Då deltog årligen cirka 28 centralorganisationer, med sammanlagt cirka 450 underorganisationer eller församlingar, vilka med hjälp av organisationernas frivilligarbetare delade ut livsmedlen till dem som har det sämst ställt i form av antingen livsmedelspaket eller måltider. Livsmedelsverket skaffade livsmedlen till programmet genom konkurrensutsättning inom ramen för de mängder av interventionsprodukter som kommissionen hade anvisat och skaffade
transport för livsmedlen till centralorganisationernas utdelningsadresser. Enligt den respons som organisa-

5

tionerna lämnade hade de som har det sämst ställt inom områdena behov av hållbara och lätthanterbara
produkter. Organisationerna har nödvändigtvis inte möjlighet att köpa mat och alla har inte lika möjligheter
att få livsmedelsdonationer från butiker och industrin, varför EU:s bistånd betraktades som betydelsefull.

2.3. Annat
Programmets operativa område omfattar hela Finland, inklusive Åland. Eftersom Ålands andel av Finlands
strukturfondsmedel är högst 0,5 %, kan åländska organisationer vid valet av partnerorganisationer beaktas
inom ramen för sin egen kvot, dock så att livsmedel anvisas till Åland endast i den mån det finns behov av
dem. Ålands andel av livsmedelshjälpen kan utgöra högst 0,5 % av värdet på de livsmedel som levereras.
Förvaltningsmyndigheten övervakar andelen stöd som anvisas till Åland och säkerställer att stödprocenten
inte överskrids under programperioden.
Vid utformningen av programmet har möjlighet att lämna kommentarer getts till bl.a. följande organisationer:

Stiftelsen Adra Finland
Elämän Taito ry
Finn-Apu ry
Forssan Vapaa-ajattelijat ry
Huittisten päiväkeskus-yhdistys ry
Hyvä Arki ry
Jokilaaksojen nuorten tuki ry
Kainuun Kansalaiskeskus ry
Kirkkopalvelut ry
Lieksan helluntailähetys ry
Mannerheims barnskyddsförbund
Centralförbundet för Mental Hälsa
Mielenterveysyhdistys HELMI ry
Muhoksen helluntailähetys ry
Mäntsälän helluntailähetys ry
Operaatio Ruokakassi ry
P-K Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry
Raision Seudun Työttömät ry
Rauman Seudun Työttömät ry
Seinäjoen Helluntairukoushuone ry
Finlands Gatumissionsförbund
Ortodoxa kyrkostyrelsen i Finland
Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland
Finlands Röda Kors
Frikyrkan i Finland
Takaisin Elämään ry
”Finlands Arbetslösas
Samarbetsorganisation - TVY rf "
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Varkauden Työterapinen Yhdistys ry
Ytyä – Yhteistyötä työttömät ry

3. Genomförande
3.1 Kriterier för biståndsberättigande
Genomförandet av programmet bygger huvudsakligen på öppen utdelning av livsmedelshjälp genom frivilligorganisationer och andra organisationer som arbetar bland dem som har det sämst ställt. De livsmedel
som skaffats med hjälp av stödet från fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt delas ut på sådana ställen som partnerorganisationerna anser lämpa sig bäst för ändamålet. Partnerorganisationerna informerar också programmets målgrupp om utdelningstillfällen via sådana kanaler som de betraktar som
ändamålsenliga. Vid distributionen av information följs principen om jämlikhet och icke diskriminering, så
att olika målgrupper har möjlighet att få information om utdelningstillfällen.
De iakttagelser som gjorts i samband med den nationella undersökningen om livsmedelshjälp stöder uppfattningen att sådana människor som är i verkligt behov av hjälp besöker utdelningstillfällena. Det att en
hjälpsökande ställer sig i kön för livsmedelshjälp är inom detta operativa program ett kriterium för att man
tillhör målgruppen och utgör således en tillräcklig grund för biståndsberättigande. Livsmedelshjälpen kan
också riktas till en viss målgrupp utgående från den ifrågavarande partnerorganisationens verksamhet, t.ex.
till mindre bemedlade barnfamiljer, invandrare eller bostadslösa. I sådana fall baserar sig de mindre bemedlade personernas rätt till bistånd på den service- eller kundrelation som personen i fråga har till partnerorganisationen. När man ansöker om att få bli partnerorganisation ska sökanden vid behov redogöra för
de sätt och de grunder på vilka avgränsning av målgruppen görs.
Förvaltningsmyndigheten godkänner målgruppen för livsmedelshjälp i samband med valet av varje partnerorganisation.

3.2 Valda åtgärder
Det operativa programmet genomförs genom följande åtgärder:
1) Köp av livsmedel (inkl. transport till mellanlagren), mellanlagring och transport av livsmedel till
partnerorganisationerna
2) Utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt; partnerorganisationerna svarar för uppgiften
3) Tekniskt bistånd
De allmänna grunderna (a-d) för åtgärderna (1-3):
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a)

Åtgärderna genomförs i överensstämmelse med villkoren i artiklarna 22.2, 22.3, 22.4, artiklarna
23.1, 23.4, 23.5, 23.6 samt artikel 26.2 (exkl. tekniskt stöd), artiklarna 26.3, 26.4 och 32.3 i förordning (EU) nr 223/2014.
b) Åtgärderna genomförs i överensstämmelse med principerna i artiklarna 5.11, 5.12 (inkl. bestämmelserna i den nationella upphandlingslagstiftningen), 5.13 och 5.14 i förordning (EU) nr 223/2014
c) Åtgärderna genomförs i överensstämmelse med förordningen om fonden och det operativa programmet.
d) Genomförandet av åtgärderna baserar sig på den genomförandeplan för stödberättigande kostnader som förvaltningsmyndigheten godkänt i varje enskilt fall.
Särskilda principer för genomförande (e - h):
e) Vid genomförandet av åtgärd 1 ser man till att utdelningen av livsmedel är möjlig att genomföra på
olika håll i Finland.
f)

Åtgärd 2 genomförs av utvalda partnerorganisationer (urvalskriterierna har presenterats närmare i
avsnitt 3.3)
g) När det gäller åtgärd 2 ser man till att den valda partnerorganisationen är kapabel att dela ut behövliga mängder livsmedel.
h) Genomförandet av åtgärd 3 baserar sig på åtgärder som fastställts i artikel 27.4 i förordning (EU) nr
223/2014 och för vilka förvaltningsmyndigheten ansvarar i enlighet med programmet.
Den första fasen i genomförandet omfattar åren 2015 2016 och den andra fasen åren 2017 2020. Om
finansieringen räcker till, kan man i mån av möjlighet ordna en extra genomförandefas inom ramen för
fondens giltighetsperiod som fastställts i förordning (EU) nr 223/2014. Förvaltningsmyndigheten godkänner
en genomförandeplan för varje fas i genomförandet.
De mängder livsmedel som distribueras till var och en av partnerorganisationerna baserar sig på partnerorganisationens motiverade uppskattning av behovet av livsmedel.
Med tanke på genomförandet av åtgärderna godkänner förvaltningsmyndigheten en genomförandeplan
enligt det operativa programmet.
Det tekniska biståndet används för täckande av kostnader som föranleds av genomförandet av programmet
i enlighet med artikel 27.4 i förordning (EU) nr 223/2014.
Förvaltningsmyndigheten inför ett elektroniskt informationssystem som används för att lagra och bevara de
uppgifter om varje åtgärd som behövs för uppföljning, utvärdering, finansförvaltning och revision.

3.3 Valet av partnerorganisationer
Landsbygdsverket väljer partnerorganisationer genom ansökningsförfarande skilt för den första och andra
fasen av genomförandet. Om en partnerorganisation inte längre uppfyller de kriterier som lett till valet av
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den, kan organisationen själv dra sig ur verksamheten eller Landsbygdsverket kan besluta att organisationen i fråga inte längre omfattas av verksamheten. En partnerorganisation kan också av andra skäl dra sig ur
verksamheten, om den önskar göra så. Landsbygdsverket kar ordna också kompletterande ansökningsomgångar och då kan nya aktörer, eller också sådana som tidigare deltagit, bli partnerorganisationer.
Som partnerorganisation kan utses centralorganisationer (med centralorganisation avses en organisation
som kan ha under- eller lokalorganisationer) eller motsvarande aktörer, t.ex. församlingar. I samband med
förfarandet för val av partnerorganisationer säkerställer Landsbygdsverket att de partnerorganisationer
som väljs uppfyller de kriterier som uppställts för dem i det operativa programmet. Partnerorganisationerna delar ut livsmedlen huvudsakligen som frivilligarbete.
Kriterier för valet av partnerorganisationer:
Partnerorganisationen är ett offentligt organ och/eller en icke-vinstdrivande organisation som
är kapabelt/kapabel att dela ut livsmedelshjälp och att vidta kompletterande åtgärder eller visa
personer till ställen där sådana tillhandahålls i enlighet med förordningar och föreskrifter
Partnerorganisationerna ska vara organisationer som är registrerade i företags- och organisationsdatasystemet.
Partnerorganisationerna ska visa dem som söker livsmedelshjälp till ett ställe som tillhandahåller sådana kompletterande åtgärder som stöder genomförandet av programmet i syfte att stöda den sociala delaktigheten av dem som får livsmedelshjälp.
Preciserande kriterier:
- Partnerorganisationerna representerar så täckande som möjligt olika slags aktörer för att olika
målgrupper kan komma att omfattas av livsmedelshjälpen
- Vid valet av partnerorganisationer beaktas i mån av möjlighet organisationernas geografiska läge
- Partnerorganisationens erfarenhet av utdelningen av livsmedel
- Partnerorganisationens erfarenhet av åtgärder som bidrar till ökad social delaktighet eller av att
visa personer till sådana

3.4 Programmets kompletterande art i förhållande till Europeiska socialfonden
Den livsmedelshjälp som delas ut inom ramen för det operativa programmet för bistånd till dem som har
det sämst ställt underlättar situationen och vardagslivet för dem som har det sämst ställt och stöder också
deras sociala delaktighet. Det operativa programmet kompletterar således strategiskt sådan av Europeiska
socialfonden (ESF) understödd verksamhet som stärker delaktigheten och minskar fattigdomen.
För sådan verksamhet som definieras i det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst
ställt kan inte stöd erhållas från det strukturfondsprogram som understöds av Europeiska socialfonden.
Därför finns det inte någon risk för att samma verksamhet skulle få finansiering från båda fonderna. Målgruppen för båda fondernas verksamhet kan dock vara delvis densamma. Personer som är föremål för sådana åtgärder för främjande av den sociala delaktigheten som stöds särskilt av ESF kan utnyttja livsmedelshjälpen från fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt.
Partnerorganisationerna uppmuntras sprida information om sådana ESF-projekt som främjar den sociala
delaktigheten till dem som deltar i utdelningen av livsmedelshjälpen, om sådana projekt finns på orten.
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Övervakningskommittén för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020, får också
rapporter om den verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för bistånd till dem som har det sämst
ställt. Programmet presenteras dessutom för delegationen för regional- och strukturpolitik, som samordnar
strukturfondsverksamheten och som utöver företrädare för central- och regionalförvaltningen också inbegriper företrädare för sociala partner och andra organisationer.

3.5 Programmets förvaltningsstruktur
De myndigheter som förvaltar programmet har uppräknats i 12 § i lagen om utveckling av regionerna och
förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014).
Arbets- och näringsministeriet svarar för de uppgifter som ankommer på en medlemsstat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt.
Landsbygdsverket är det operativa programmets förvaltningsmyndighet.
Arbets- och näringsministeriet är attesterande myndighet för det operativa programmet.
Som programmets revisionsmyndighet fungerar controllerenheten vid statsrådets finanscontrollerfunktion.
Identifieringsuppgifter för mottagaren av kommissionens utbetalningar:
Arbets- och näringsministeriet,
PB 32, 00023 Statsrådet, Finland

3.6 Övervakning och utvärdering av programmet
Med tanke på övervakningen av hur programmet genomförs upprättar Landsbygdsverket från och med
2015 årligen en rapport om genomförandet av programmet i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr
223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Som ett led i utarbetandet av
rapporten hörs också relevanta intressentgrupper och kommentarer samlas in från dem. Landsbygdsverket
svarar för att rapporten utarbetas och skickas till kommissionen.
Landsbygdsverket rapporterar också årligen om insamlingen och vidarebefordrandet av de indikatoruppgifter som stöder övervakningen av hur programmet genomförs. Resultatindikatorer och en del av effektindikatorerna baserar sig på partnerorganisationernas uppskattningar om verksamheten under året. För att
säkerställa enhetligheten hos de uppgifter som samlas och för att underlätta partnerorganisationernas
administrativa arbete utarbetar Landsbygdsverket en särskild blankett för insamling av indikatoruppgifter.
Partnerorganisationerna skickar den ifyllda blanketten till Landsbygdsverket i samband med den årliga
verksamhetsrapporten. Landsbygdsverket svarar för den elektroniska lagringen av uppgifterna och vidarebefordran av dem till kommissionens system.

10

3.7 Användningen av tekniskt bistånd
Användningen av tekniskt bistånd baserar sig på en användningsplan som förvaltningsmyndigheten gjort
upp. Tekniskt bistånd från det operativa programmet används till täckande av sådana personalkostnader
som medförs för Landsbygdsverket av genomförandet av programmet, bl.a. löner till förvaltningsmyndighetens personal som sköter finansierings- och utbetalningsuppgifter, och andra kostnader enligt förordning
(EU) nr 223/2014. Det tekniska biståndet används endast till sådana uppgifter som handlar om genomförandet av fonden.
Med tekniskt bistånd produceras också den systemapplikation som förvaltningsmyndigheten använder för
den elektroniska lagringen av uppgifter. Det tekniska biståndet används dessutom för informationen till och
i kommunikationen om fonden och programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt med partnerorganisationer, målgrupper och vid behov allmänheten samt för täckande av andra kostnader som föranleds av genomförandet av programmet. Med hjälp av det tekniska biståndet ordnas åriga möten med partnerorganisationer och spridning av god praxis samt vid behov utbildning, möjligheter till nätverksbildning
o.d. stöd för genomförandet.

4. Intressentgruppernas deltagande i utformningen av programmet
Potentiella partnerorganisationer har fått vara med och påverka utformningen av det nationella operativa
programmet genom kommentarer till de alternativa förvaltningsmodeller som föreslagits för programmet.
När programmet utarbetades hördes särskilt de partnerorganisationer som deltagit i det tidigare programmet för livsmedelshjälp. Dessa är huvudsakligen frivilligorganisationer som arbetar med mindre bemedlade
och med barn och ungdomar samt församlingar som bedriver diakoniarbete.
I februari 2014 skickades det en förfrågan om vilken slags förvaltningsmodell som skulle vara den mest
funktionella till de organisationer som deltagit i det tidigare programmet för livsmedelshjälp. Dessutom
ordnade arbets- och näringsministeriet ett diskussionsmöte för olika intressentgrupper i juni 2014. De som
tidigare hade delat ut livsmedelshjälp var de mest aktiva deltagare.
På basis av intressentgruppernas kommentarer stannade man för en förvaltningsmodell där genomförandet sker centraliserat genom en myndighets försorg. Organisationerna var av den åsikten att de inte har
tillräckliga resurser och tillräckligt administrativt kunnande för att kunna förvalta projekten och konkurrensutsätta livsmedelsleverantörerna. Organisationerna önskade också att de skulle få produkterna när
dessa redan har konkurrensutsatts.
Ett programutkast har varit framlagt på ANM:s webbplats för kommentarer före det slutliga nationella godkännandet av programmet. Programmet har också presenterats för delegationen för regional- och strukturpolitik, som utöver företrädare för central- och regionalförvaltningen också inbegriper företrädare för
sociala partner och andra organisationer.
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5. Finansieringsplan

Tabell 1. Finansieringsplan för det operativa programmet, som inbegriper fondens årliga betalningsförbindelser och den motsvarande nationella medfinansieringen (euro).

22 540 916

2014
3 032 023

2015
3 092 663

2016
3 154 517

2017
3 217 607

2018
3 281 959

2019
3 347 598

2020
3 414 549

3 977 809

535 063

545 764

556 680

567 813

579 169

590 753

602 567

26 518 725

3 567 086

3 638 427

3 711 197

3 785 420

3 861 128

3 938 351

4 017 116

Sammanlagt

(a) Fond (FEAD)
(b) Nationell statlig
medfinansiering
(c) = (a) + (b) Offentliga
stödberättigande utgifter

(d) = (a) / (c)
Medfinansieringssats

85 %

Tabell 2. Finansieringsplan för det operativa programmet, som inbegriper det totala belopp av stöd som riktas till de olika typerna av materiell brist samt
motsvarande kompletterande åtgärder (euro).

Verksamhetsområde
Typen av materiell hjälp (livsmedelshjälp)
Tekniskt bistånd
Sammanlagt
- motsvarande kompletterande åtgärder

Offentliga stödberättigande kostnader
25 192 789
1 325 936
26 518 725
0
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