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ESR-PROJEKTIHAKU
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastoohjelman ESR-haun koskien opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovaa osaamista toimenpidekokonaisuutta. Hakemukset tulee jättää toimintalinjalle 4 erityistavoitteeseen
9.2. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia tai niiden tulee olla valtakunnallisesti merkittäviä.
Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
Toimintalinja 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Hakemusten tulee olla monialaisia ja hankkeen toiminnan tulee edistää 1) taiteen, kulttuurin
ja luovien alojen välistä yhteistyötä; 2) taiteen, kulttuurin ja luovien alojen sekä muiden kasvu- ja rakennemuutosalojen yhteistyötä.
Hankkeiden on tuettava Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden toteuttamista. Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on luovan osaamisen integroituminen kasvu- ja rakennemuutosalojen yrityksiin ja liike-elämään, julkiselle sektorille sekä oppilaitoksiin, mikä parantaa luovien alojen työvoiman mahdollisuuksia ansaita omalla työllään. Tavoitteena on taiteen
ja kulttuurin alojen toimijoiden sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen toimijoiden entistä vahvempi yhteistyö.
Toteutettavien hankkeiden on kohdistuttava luovien alojen toimijoihin tai erityisesti luovien
alojen osaamisen hyödyntämiseen muilla aloilla. Hankkeissa tulee olla mukana eri alojen
yrityksiä, luovien alojen ammattilaisia (ml. taide, kulttuuri, kulttuuri- ja liikuntamatkailu sekä
muut kasvu- ja rakennemuutosalat), yrityskehittäjiä ja oppilaitoksia. Huomioitavaa on, että
yhteistyö luovilla aloilla toimivien järjestöjen ja yritysten kanssa on edellytys hankkeen rahoittamiselle.
Hankkeet voivat kohdistua yhteen tai useampaan alla kuvattuun toimenpiteeseen:
Monialaisen osaamisen vahvistaminen
- Tavoitteena on luoda valtakunnallinen malli tai malleja, joissa eri kasvu- ja rakennemuutosaloilla yhdistetään luovien alojen yrittäjyys sekä muiden alojen osaaminen,
mikä vahvistaa luovien alojen osaajien ammattitaitoa ja työllistymistä.

-

Hankkeiden toimenpiteet voivat sisältää eri alojen liiketoimintaa yhdistävää mentorointia ja koulutusta tai tuote- ja palvelukehitystä, jossa tarkoituksena on luovan alan
ideoiden kaupallistaminen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä uusien
jakelukanavien hyödyntäminen.

Koulutustarjonnan osuvuuden parantaminen
- Tavoitteena on parantaa luovaan osaamiseen liittyvän koulutuksen osuvuutta ja monialaista osaamista sekä kehittää luovan osaamisen koulutustarjonnan ketteryyttä
edistäviä malleja.
- Hankkeiden toimenpiteet voivat sisältää esimerkiksi luovien alojen ammattilaisten ja
opettajien uutta monialaista kehittämistä, mikä vahvistaa alan toimijoiden liiketoimintavalmiuksia ja parantaa koulutustarjonnan osuvuutta.
Luovan osaamisen lisääminen työelämässä
- Tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joissa luovan alan osaamista hyödynnetään
laajasti työelämässä
- Hankkeiden toimenpiteet voivat sisältää esimerkiksi tuote- ja palvelukehittämistä tai
uusien luovien johtamis- ja työskentelytapojen vahvistamista työelämässä.

Hankkeiden toteutusaika on enintään kolme vuotta.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta. ELYkeskuksen tuki on pääsääntöisesti enintään 75 %. Korkeampi tuki edellyttävät erityisperusteluita. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai yksityistä rahoitusta. Hakijan tulee
osallistua myös itse hankkeen rahoittamiseen.
Hankkeissa käytetään pääsääntöisesti 17 % flat rate -kustannusmallia. Perustellusta syystä
voidaan myös käyttää 15 %:n ja 40 %:n kustannusmalleja. Lisätietoja käytettävissä olevista
kustannusmalleista EURA2014 -järjestelmässä sekä www.rakennerahastot.fi -> Hanketoimijalle -> Ohjeita tuensaajalle -> Yksinkertaistetut kustannusmallit.

Kuka voi hakea?
Rahoitusta voivat hakea taiteen, kulttuurin ja luovien alojen järjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja kuntayhtymät, sosiaalipartnerit ja säätiöt sekä yritykset.

Kansainvälinen yhteistyö
Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan EU:n Itämeri-strategian toteuttamista. Haussa
on mahdollista hakea rahoitusta hankkeelle, johon sisältyy ylikansallista yhteistyötä toisissa
Itämeren alueen EU-jäsenvaltioissa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Tanska, Ruotsi ja
Ahvenanmaa) toteutettavien ESR-hankkeiden kanssa. Ylikansallisen kumppanin hakeminen
on hakijaorganisaation vastuulla. Kukin jäsenmaa maksaa itse omat ylikansallisen yhteistyön
kulunsa. Hankkeiden kohderyhmät voivat myös olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä.
Lisätietoja: ESF programmes and calls for proposals (Baltic Sea Network)

Valintakriteerit

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä valintaperusteita. Valintaperusteet löytyvät www.rakennerahastot.fi -sivustolta -> Hakijalle -> Hankkeiden
yleiset ja erityiset valintaperusteet.
Hakemusten arvioinnissa huomioidaan erityiset valintaperusteet, jotka on ilmoitettu prosentteina:
- Hankkeen toimenpiteillä lisätään paikallisten, alueellisten tai kansallisten kasvu- tai
rakennemuutosalojen tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta. (30 %)
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. (10 %)
- Hanke vastaa osaltaan paikallisiin/alueellisiin tai kansallisiin työvoiman osaamistarpeisiin ja edistää siten työllisyyttä. (20 %)
- Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä. (20 %)
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja erityisesti vähähiilisen talouden edistämistä. (5 %)
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5 %)
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5 %)
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5 %)
Yleisten ja erityistenvalintaperusteiden lisäksi arvioitavat hankkeet pisteytetään valtakunnallisilla valintaperusteilla.

Hakemukset pisteytetään tarkentavien arviointiperusteiden pohjalta siten, että kustakin kohdasta on mahdollista saada 1–5 pistettä (valintaperuste toteutuu: 5=erinomaisesti, 4=hyvin,
3=tyydyttävästi, 2=välttävästi, 1=heikosti tai ei lainkaan). Arviointiperusteiden painotukset on
ilmoitettu prosentteina.
Hankkeiden tarkentavat arviointiperusteet
1. Hankesuunnitelma on Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden suunnitelman
tavoitteiden mukainen. (30 %)
2. Hankesuunnitelma vastaa haun painopistettä. (40 %)
3. Hankkeen toteuttajalla on kokemusta verkostoissa toimimisesta. (15 %)
4. Hankkeen toteuttajalla on luovien alojen tuntemusta ja osaamista. (15 %)
Hakemuksen jättäminen
Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa http://www.eura2014.fi/.
Hakemukset jätetään järjestelmässä käsittelyyn viimeistään 01.03.2016. Hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle.
EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 järjestelmän asiointi -roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katsopääkäyttäjä. Myös Katso-pääkäyttäjäroolilla voidaan täyttää kaikkia lomakkeita ja jättää ne
viranomaiskäsittelyyn, sillä Katso-pääkäyttäjällä on aina organisaation nimenkirjoitusoikeus.
Järjestelmä on täysin sähköinen, eikä viranomaiselle lähetetä allekirjoitettuja paperihakemuksia. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta http://www.vero.fi

Hakemuksen liitteet




Päätös tai sopimus muusta rahoituksesta
Yhteishankkeiden yhteistyösopimukset
Selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin

Yhteydenotot
Hämeen ELY-keskus
Valtteri Karhu
rahoitusasiantuntija
puh. 0295 025 149
valtteri.karhu ( at ) ely-keskus.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirsi Kaunisharju
kulttuuriasiainneuvos
puh. 0295 330 144
kirsi.kaunisharju ( at ) minedu.fi
Hyödyllisiä linkkejä

Team Finland www.team.finland.fi
CreMa www.kopiosto.fi/avek/paatokset/crema/fi_FI/paatokset/
Demola www.demola.fi/

