ESR-haku poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin
Kohdennettu haku mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten
turvaamiseen ja osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä tukeviin
toimenpiteisiin

Mikro- ja pk-yritysten muutostilanteiden tuki liiketoiminnan jatkamiselle
poikkeustilanteissa
• Liiketoiminnan uudistaminen poikkeusoloissa
• Vaikeuksissa olevien yritysten hyvinvointi-, toimintakyky- ja
kriisineuvonta
• Yrittäjien ohjaus- ja neuvontapalveluiden koordinaatio ja viestintä
• Etätyö ja sen johtaminen pk-yrityksissä
• Kausityön työvoimatarpeiden järjestäminen
• Yrittäjyyden tuki työllisyyden turvaamiseksi

Osallisuuden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tuki
• Etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntäminen yhteisöllisyyden
tukemisessa
• Osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
• Luovien menetelmien (liikunta, kulttuuri) hyödyntäminen kohderyhmän

yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
• Perhe- ja nuorisotyön toteuttaminen poikkeusoloissa
• Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen digitaalisuutta
hyödyntäen

ESR-haun toteutus
• Haku avataan ESR-toimintalinjoille 3 ja 5. (Hakemuksia ei voi jättää toimintalinjaan 4.)
• ESR-haku, jonka hakuaika päättyy 14.4.2020
• Hankkeet toteutetaan pääosin kertakorvaus- tai flat rate 40% malleilla
• Tukitaso 80%, hankekohtaisen arvion pohjalta mahdollisuus myös korkeampaan
tukitasoon (100%)
• Ennakkoa voidaan myöntää 30% päätöksellä myönnetystä rahoituksesta

• Toteutuksessa suositellaan ostopalvelujen hyödyntämistä
• Hankkeiden toteutusaika 3-8 kk
• Maakunnittain haun rahoitukseen varataan 2 miljoonaa euroa
– Mukana Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

• Hakemusten käsittelyaika noin 2 viikkoa. Hakijoita pyydetään olemaan yhteydessä ELYkeskukseen ennen hakemuksen jättämistä

Kustannusmallit ja esitettävät tuotokset
• Flat rate 40% hankkeissa
– Vaatii hankkeelta kuvauksen toiminnasta, kohderyhmästä ja hankinnoista
– Ei vaadi erillistä todennettavaa tuotosta
– Palkkakustannusten osuudesta lasketaan 40%-kustannuserä muihin kuluihin

• Kertakorvaus alle 100 000 euron hankkeissa
– Hankesuunnitelmassa esitettävä todennettava tuotos, jota vastaan avustus maksetaan
– Tuotoksen voi jakaa osiin
– Tuotoksena esim. neuvontapalvelujen toteutusmalli, kohderyhmän tavoittamisen keinot
poikkeustilanteessa, etätyön/etäopetuksen toteutuskäytännöt, viestinnän toteutusmallit
poikkeusoloissa, toimintojen uudelleenjärjestelyt/osallisuutta tukevien toimintamallien
toteuttaminen sosiaalista etäisyyttä vaativissa tilanteissa
– Tuotokset voivat olla esimerkiksi raportti, video, nettisivusto, levitettävä materiaali, sarja
tietoiskuja tai koulutuksia
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