Talven 2016 hakujen painopisteet
Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen” toivotaan nopeasti toteutettavissa olevia ja suoria työllistämiskokeiluja joissa
on huomioitu alueen yritysten osaamistarpeet. Kohderyhmiksi toivotaan erityisesti korkeakoulutettuja,
maahanmuuttajia sekä nuoria. Maahanmuuttajien osalta tulee erityisesti huomioida toimien nopea
vaikuttavuus ja kotoutumiseen liittyvät muut toimenpiteet.
Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen "Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen" toivotaan
hankkeita, jotka edistävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.
Hankkeilla voi edistää mm. yritysten ja yritysverkostojen johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja
sekä parantaa mm. työprosesseja ja yritysten kykyä hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia
liiketoiminnassaan.
Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen ”Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen” toivotaan hankkeita, jotka edistävät eri alojen sukupuolten mukaisen eriytymisen
purkamista ja työelämän tasa-arvoisuuden edistymistä.
Toimintalinja 4 erityistavoitteeseen ”Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden
parantaminen” toivotaan erityisesti ilman peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa olevien
koulutusmahdollisuuksia parantavia hankkeita. Hankkeiden tulee kehittää joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja
tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Hankkeissa
toivotaan kehitettävän koulutuksen ja työelämäpolkujen ohjausosaamista sekä menetelmiä työ- ja
koulutusurien eri vaiheisiin.
Toimintalinjalla 4 erityistavoitteeseen ”Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen” toivotaan hankkeita, joiden lähtökohtana ovat alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen
yritysten ja aloilla toimivista erilaisista ketjuista ja prosesseista lähtevät osaamistarpeet. Erityisesti
toivotaan hankkeita jotka pohjautuvat maakunnan vahvoille tutkimusaloille ja joilla on pk-yritysten
liiketoimintaa tukevaa osaamista. Hankkeet voivat olla rinnakkaisia EAKR-hankkeille. Lisäksi toivotaan
hankkeita, jotka tukevat alueen ennakoivan rakennemuutoksen rahoituksen piirissä olevien veturiyritysten
verkostojen kasvuedellytyksiä.
Toimintalinjalla 5 erityistavoitteeseen ”Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen” toivotaan hankkeita, joissa kehitetään keinoja nuorten elämänhallinnan ja työ- ja
opiskelukyvyn vahvistamiseksi. Toimintatavoissa tulee huomioida moniammatillisuus, matalan kynnyksen
toiminta, varhainen puuttuminen sekä osallisuuden ja vertaistoiminnan vahvistaminen.
ELY-keskus toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) osalta erityisesti hakemuksia, joilla edistetään pk-yritysten
energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävien liiketoimintojen kehittämistä. Hankkeet voivat kehittää
muun muassa vähähiilisten yritysten verkostoja ja uusia yhteistyömuotoja energiatehokkuuden,
kansainvälistymisen tai resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi. Hankkeilla halutaan tukea myös
kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa.
Osa tuettavista ESR- ja EAKR-hankkeista voi olla pk-yritysten rakennerahasto-ohjelmaan osallistumista
edistävien mallien kokeilua ja laajaa kohderyhmää tai aluetta koskevia hankekokonaisuuksia kokoavia ja
valmistelevia toimia.

