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EUROOPAN SOSIAALIRAHASTON KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN HANKEHAKU

Suomessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myöntävinä viranomaisina toimivat ELY-keskukset avaavat ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehaun. Hakuaika päättyy 11.5.2018.
Haku toteutetaan osana EU:n jäsenmaiden koordinoitua hakua. Kaikki hankkeet rahoitetaan
”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” Suomen rakennerahasto-ohjelman alueellisesta ESRrahoituksesta. Rahoittavien ELY-keskusten yhteystiedot ja yhteyshenkilöt löytyvät tämän hakuohjeen lopusta.
Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina. Hankkeiden
kesto on kolme vuotta.
Uusien hankkeiden lisäksi hakuun voivat osallistua myös käynnissä olevat ELY-keskusten
alueellisesta ESR-rahoituksesta rahoittamat ESR-hankkeet. Käynnissä olevilta hankkeilta
edellytetään, että niiden toteutusaikaa on vuoden 2018 lokakuussa jäljellä vähintään kaksi
vuotta. Rahoittavat ELY-keskukset voivat käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa myöntää hankkeille harkintansa mukaan enintään puolen vuoden jatkoajan ja lisärahoitusta kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen.

ESR:n kansainvälisen yhteistyön tarkoitus

ESR-asetuksen perusteella EU-jäsenmaiden on pääsääntöisesti sisällytettävä ESR-toimintaan myös kansainvälinen yhteistyö EU:n alueella. Kansainvälisellä yhteistyöllä tavoitellaan
ESR-toiminnassa syntyvien hyviksi havaittujen toimintamallien leviämistä EU:n alueella. Lisäksi tavoitellaan toimivien mallien edelleen kehittämistä eri jäsenmaissa toimivien hankkeiden yhteistyönä.
Olennaista kansainvälisessä yhteistyössä on kumppanien välinen vastavuoroinen oppiminen
ja tavoitteellinen yhteinen kehittäminen.
Kansainvälistä yhteistyötä on mahdollista toteuttaa ESR-toiminnassa useammalla tavalla.
EU-komission luoma ESR:n kansainvälisen yhteistyön yhteinen viitekehys (common framework) antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa koordinoidusti kansainvälistä yhteistyötä ESR-hanketoiminnassa. Koordinoituun hakuun sisältyy yhteisten teemojen ja yhteisen

aikataulun lisäksi EU-tason tukitoimia kansainvälisen yhteistyön aikaan saamiseksi ja muun
muassa kansainvälisten kumppanien haun helpottamiseksi. Jäsenvaltiot voivat myös toteuttaa kansainvälisiä hakuja joustavasti omien aikataulujensa ja teemojensa pohjalta (flexible
approach). Lisäksi jäsenmaat voivat sisällyttää mahdollisuuden kansainvälisen yhteistyön tekemiseen osaksi kansallisia hakujaan.
Suomessa ESR:n kansainvälistä yhteistyötä voidaan toteuttaa kaikilla edellä mainituilla tavoilla. Tämä hakuohje koskee yhteisen viitekehyksen mukaista koordinoitua hakua.

EU:n tasolla koordinoitu haku toteutetaan teemoittaisena

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n koordinoitu haku järjestetään. Suomi osallistuu toisella kierroksella hakuun neljässä teemassa. ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemusten on sisältönsä puolesta sovittava yhteen tai useampaan
näistä teemoista.
Työllisyys (Employment)
Työllisyyden teemassa painotetaan hankkeita, joilla:
· edistetään pitkään työttömänä olleiden siirtymistä työhön ja/tai
· edistetään siirtymistä työstä työhön, sisältäen myös yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen
Hankkeilla pyritään samalla edistämään kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa työmarkkinoilla.
Nuorten työllisyys (Youth employment)
Haun painopisteenä ovat nuoret, jotka eivät ole sijoittuneet työhön tai koulutukseen.
Toteutettavaksi haetaan hankkeita, joiden lähestymistapana on jokin/jotkin seuraavista:
· niiden työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tavoittaminen,
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista
· nuorten aktivoiminen työelämään ja koulutukseen hakeutumiseen
· integroitu palvelujen tuottaminen

Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills)
Haun painopisteinä ovat
· mallit, joiden avulla parannetaan aikuisväestön perustaitoja niin että heillä on
paremmat mahdollisuudet koulutukseen tai työelämään pääsyyn tai siellä pysymiseen
· mallit, joissa luodaan ja kehitetään palveluita ja toimintamalleja koulutuksesta
koulutukseen tai koulutuksesta työhön siirtymiseen
· joustavat koulutusmallit kasvu- ja rakennemuutosaloilla tarvittavan osaamisen
kehittämiseen.
Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)
Toteutettaviksi haetaan sosiaalista osallisuutta edistäviä hankkeita, joissa
· ehkäistään köyhyyttä ja syrjintää kokevien ihmisten ja yhteisöjen syrjäytymistä
yhteiskunnasta
· tuetaan aktiivista osallisuutta
· edistetään syrjäytyneisyyttä kokevien ihmisten pääsyä laadukkaisiin palveluihin ja kehitetään ajanmukaisia palveluja, jotka mahdollistavat itsenäisen elämän

Kansallisesti hakemusten on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia
Hankehakemus on kansallisesti kohdennettava siihen Suomen rakennerahasto-ohjelman
ESR-rahoitteiseen erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii. Rakennerahasto-ohjelman ESR-rahoitteiset toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet ovat seuraavat:
Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen
Erityistavoite 7.1: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Erityistavoite 8.1: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.1: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Erityistavoite 9.2: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Mikäli hankehakemuksen oikeasta kohdentumisesta rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen tai EU-tason teemaan on epävarmuutta, on syytä kääntyä rahoittavan ELY-keskuksen puoleen.
Suomen rakennerahasto-ohjelma löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –ohjelma. Hakijan edellytetään perehtyvän ohjelman ESR-rahoitteisiin toimintalinjoihin ja niiden erityistavoitteisiin. Ennen hankesuunnitelman laatimista on syytä olla yhteydessä oman alueen ESR-rahoituksesta vastaavaan ELY-keskukseen.

Kansainvälisen yhteistyön hakemuksen laatiminen ja kansainvälisten kumppanien haku
Yleisiä ohjeita ESR-hankkeen hakijalle sekä tietoja hakemusten käsittelystä ja valinnasta annetaan osoitteessa www.rakennerahastot.fi > Hakijalle. Tässä hakuohjeessa annetaan
ESR:n kansainvälisen yhteistyön haun edellyttämää erityistä ohjeistusta.

Kansainvälisen yhteistyön hankkeen suunnittelun lähtökohdat
Uuden ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeen suunnittelu lähtee liikkeelle Suomessa
tunnistetusta ongelmasta tai tarpeesta. Sen pohjalta määritellään hankkeen tavoitteet ja
suunnitellaan toimenpiteet, joilla tavoitellaan selkeitä tuloksia ja laajaa vaikuttavuutta. Hankkeen toteuttajana voi olla yksi hakijaorganisaatio tai useamman hakijaorganisaation muodostama kansallisen kumppanuus. Kumppanuushankkeissa päätoteuttajan ja osatoteuttajien

kesken on laadittava kumppanuussopimus. Kumppanien määrä ei sinänsä ole ratkaisevaa
vaan hankkeen sisältö, tulokset ja vaikuttavuus. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoille ja
niiden erityistavoitteille on asetettu tulos- ja tuotosindikaattoreita, jotka on esitetty ohjelmaasiakirjan liitteissä 2 ja 3. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään, että ne tuottavat mitattavia
tuloksia ja edistävät erityistavoitekohtaisten tulos- ja tuotosindikaattoreiden saavuttamista.
Uuden tai jo käynnissä olevan hankkeen, johon halutaan hakea kansainvälisen yhteistyön
ulottuvuutta, on sisältönsä puolesta liityttävä yhteen tai useampaan haun neljästä EU-tason
teemasta. Keskeistä on tunnistaa kansainvälisen yhteistyön tuoma lisäarvo hankkeessa kansallisesti toteutettavaan toimintaan nähden. Olennaista kansainvälisessä yhteistyössä on
kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeella on oltava vähintään yksi kansainvälinen kumppani toisesta EU-jäsenvaltiosta sekä kumppanien
kesken tehty sopimus kansainvälisestä yhteistyöstä. Erityisenä painotuksena Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on yhteistyö Itämeren alueen jäsenmaiden kanssa Itämeri-strategian
tavoitteiden edistämiseksi, mutta kumppanit voivat olla myös muista jäsenmaista. On syytä
huomioida, että EU-jäsenmaiden osallistuminen ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoituun hakuun vaihtelee teemoittain.

Hakemuksen laatiminen EURA-järjestelmässä
Rahoitusta uudelle ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeelle haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija.
EURA2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta
https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivuilta: http://www.vero.fi
Hakemusta täytettäessä hakijan on syytä perehtyä tarkoin järjestelmästä löytyviin hakemuksen täyttöohjeisiin. Hakemus osoitetaan sille rahoittavalle ELY-keskukselle, jonka alueella
hankkeen toiminta Suomessa pääosin toteutetaan.
Käynnissä olevat ESR-hankkeet laativat EURA2014 – järjestelmässä muutoshakemuksen,
johon sisällytetään kansainvälisen yhteistyön toimenpiteet ja kustannukset.
Sekä uudet että muutoshakemukset on jätettävä rahoittavan viranomaisen käsittelyyn viimeistään 11.5.2018.

Kansainvälisten kumppanien haku sekä kansainvälisestä yhteistyöstä sopiminen
Kansainvälisten kumppanien hakua varten on käytettävissä erityinen tietokanta sivustolla
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/ => linkki ”Partner database” (etusivun vasemmassa
palkissa). Tietokannan tiedot ovat kenen tahansa selattavissa ja haettavia tietoja voi rajata
eri hakutekijöin. Tietojen syöttämiseksi tietokantaan tarvitaan EU-komission ylläpitämä ”EUlogin” -tunnus (aiemmin ECAS-tunnus). Uuden tunnuksen luominen on mahdollista ”myTNC”
– linkistä (etusivun vasen palkki). Sivustoa sekä tietokantaa ja sen ohjeistusta käydään läpi
myös alueellisissa neuvonta- ja ohjaustilaisuuksissa.
Hankehakija syöttää EU-tietokantaan tiedot englanniksi sekä tuensaajasta (hankehakijasta)
että hankkeesta. Keskeistä on kuvata, mitä hankkeessa odotetaan kansainväliseltä yhteistyöltä. Kohdennus yhteen tai useampaan aiemmin mainituista neljästä EU-tason teemasta
tehdään tässä vaiheessa.
Hankkeelle on löydyttävä vähintään yksi kumppanina toimiva ESR-hanke toisesta jäsenmaasta. Rahoittavan viranomaisen harkinnan mukaan kansainväliseksi kumppaniksi voidaan
hyväksyä myös muulla EU-rahoituksella rahoitettu hanke. Kumppanien ei välttämättä tarvitse
olla samasta EU-tason teemasta, mikäli hankkeiden sisällössä on riittävästi yhteneväisyyksiä
tavoitteellisen kansainvälisen kumppanuuden aikaan saamiseksi. Sopivan kumppanin tai
kumppanien löydyttyä hankkeiden hakijaorganisaatiot neuvottelevat kansainvälisen yhteistyön sisällöstä ja määrittelevät yhteistyön tavoitteet sekä toteutettavat toimenpiteet. Tavoitteena on oltava yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen, esimerkiksi pelkät tutustumiskäynnit eivät riitä kansainvälisen yhteistyön sisällöksi. Kun kansainvälisen yhteistyön
sisällöstä on sovittu, hakijaorganisaatiot laativat kansainvälisestä yhteistyöstä kumppanuussopimuksen, joka tallennetaan EU-tietokantaan. Kansainvälisten kumppanien jäsenmaiden
rahoittavat viranomaiset merkitsevät tietokantaan hyväksyntänsä kansainvälisen yhteistyön
kumppanuussopimukselle.

ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeiden valinta
Hakemusten arvioinnissa käytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean
hyväksymiä valintaperusteita, jotka löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Hanketoimijalle > Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet.
Hankkeiden on täytettävä kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet tullakseen valituiksi.
Erityiset valintaperusteet nostavat puolestaan erityistavoitteittain esiin ne hankkeet, jotka

vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan erityistavoitteiden sisältöä sekä ohjelmassa
määriteltyjä horisontaalisia periaatteita (tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja EU:n
Itämeren alueen strategian tukeminen). Lisätietoa horisontaalisista periaatteista löytyy täältä:
www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Ohjelman erityisteemat.
Rahoittavat ELY-keskukset ovat lisäksi määritelleet tähän hakuun seuraavat hakukohtaiset
täydentävät valintaperusteet:
· Kansainvälinen yhteistyö tuo selkeää lisäarvoa kansallisesti toteutettavaan toimintaan
· Kansainvälisen yhteistyön sisältö mahdollistaa kansainvälisten kumppanien
kesken tapahtuvan yhteisen kehittämisen ja yhdessä oppimisen
· Hankkeissa syntyy sosiaalisia innovaatioita
· Hanke on toteutusalueen maakuntaohjelmien mukainen
Hankearvioinnissa pisteytetään sekä erityiset että hakukohtaiset täydentävät valintaperusteet. Hankevalinta pohjautuu arvioinnissa saatuun kokonaispistemäärään.
Valintaperusteet ja tietoa niiden arvioinnissa käytettävästä pisteytyksestä julkaistaan www.rakennerahastot.fi – sivustolla.

Kustannukset ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeissa
Hankehakemuksen kustannusarvioon sisällytetään yhtenä kokonaisuutena sekä Suomessa
toteutettavasta toiminnasta että kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvat kustannukset. Hakemukseen liitetään erittely arvioiduista kansainvälisen yhteistyön kustannuksista.
Kansainvälisessä yhteistyössä eri jäsenvaltioiden ESR-hankkeet maksavat itse omat kansainvälisen yhteistyön kulunsa. Suomessa hankkeisiin voidaan sisällyttää kotimaassa järjestettävästä kansainvälisen yhteistyön toiminnasta, kuten kumppanuuskokousten ja seminaarien järjestelyistä, aiheutuvat kohtuulliset kulut. Muiden jäsenvaltioiden ESR-hankkeiden toteuttajat maksavat kuitenkin Suomeen saapuessaan matka- ja majoituskulunsa itse. Mikäli
kansainvälisten kumppanien kesken on tarvetta jakaa esimerkiksi yhteisistä tuotoksista, kuten julkaisuista tai raporteista, aiheutuvia kuluja, on tämä tehtävä läpinäkyvällä ja tasapuolisella tavalla.
Hankkeiden kustannusarviot laaditaan käyttämällä yksinkertaistettuja kustannusmalleja, kuten yleisintä flat rate 17 % -kustannusmallia. Kansainvälisen yhteistyön hankkeissa, joissa

matkakustannuksia syntyy tavanomaista enemmän, on mahdollista käyttää myös flat rate 15
% -kustannusmallia. Tällöin hankkeen kaikki matkakulut haetaan maksuun todella toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista: www.rakennerahastot.fi >Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Yksinkertaistetut kustannusmallit.
Lisätietoja on myös EURA2014 – järjestelmän ohjeissa.

Hakemuksen liitteet
·
·
·

Päätös tai sopimus muusta ulkopuolisesta rahoituksesta (ei päähakijan/osatoteuttajien omarahoituksesta)
Yhteishankkeissa päähakijan ja osatoteuttajien väliset aiesopimukset hankeyhteistyöstä.
Verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä ko. hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen
kustannuksiin.

Kansainvälisen yhteistyön osalta lisäksi
· Suunnitelma kansainvälisen yhteistyön sisällöksi
· Erittely kansainvälisen yhteistyön kustannuksista
· Kansainvälisen yhteistyön kumppanuussopimus, mikäli se on valmis ja allekirjoitettu hakemuksen jättöaikaan mennessä. Muussa tapauksessa sopimus on
toimitettava ennen hankepäätöksen tekemistä tai rahoittavan viranomaisen
kanssa sovittuna ajankohtana.

Rahoittavien ELY-keskusten neuvonta- ja ohjaustilaisuudet hakijoille
Rahoittavat ELY-keskukset järjestävät alkuvuodesta 2018 neuvonta- ja ohjaustilaisuuksia hakijoille, jotka ovat laatimassa kansainvälisen yhteistyön hankehakemusta tai muutoshakemusta. Tarkemmat tiedot tilaisuuksien ajankohdista ja sisällöstä julkaistaan www.rakennerahastot.fi – sivustolla tammikuussa 2018.

Lisätiedot
Hakuun ja hakemusten laatimiseen liittyvistä asioista antavat lisätietoja:
Etelä-Suomen alue:

Valtteri Karhu
Rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
Puh. 0295 025 149
valtteri.karhu@ely-keskus.fi

Itä-Suomen alue:

Sirpa Raassina
Rahoitusasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
Puh. 0295 026 159
sirpa.raassina@ely-keskus.fi

Länsi-Suomen alue:

Mika Villa
Rahoitusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-keskus
Puh. 0295 022 776
mika.villa@ely-keskus.fi

Pohjois-Suomen alue

Marja Kivekäs
Rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 037 065
marja.kivekas@ely-keskus.fi

ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä antaa lisätietoja:
Sirpa Liljeström
Neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö
Puh. 029 50 47981
sirpa.liljestrom@tem.fi

