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1. Yleistä hausta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa haettavaksi alueellisen ESR- ja EAKR-rahoituksen
Pohjois-Suomen alueella. Hankehakemuksia otetaan vastaan Pohjois-Pohjanmaan, Lapin
ja Kainuun maakuntien alueella. Hankkeita voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa
maakunnassa.

Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelma löytyy osoitteesta
www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
- ohjelma.
Haun painotukset sekä hakuun liittyvät maakuntakohtaiset erityispiirteet on kerrottu
jäljempänä. Koska kyse on alueellisesta rahoituksesta, hankkeiden on oltava myös
maakuntaohjelmien ja niihin sisältyvien painotusten mukaisia. Tietoa maakuntaohjelmista
löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Pohjois-Suomi (aluekartta sivun oikeassa
laidassa) > Kehittämisen painopisteet, josta löytyvät linkit maakuntien sivuille.
Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoille ja niiden erityistavoitteille on asetettu tulos- ja
tuotosindikaattoreita, jotka on esitetty ohjelma-asiakirjan liitteissä 2 ja 3. Rahoitettavilta
hankkeilta edellytetään, että ne tuottavat mitattavia tuloksia ja edistävät erityistavoitekohtaisten tulos- ja tuotosindikaattoreiden saavuttamista.
Rahoitettavien hankkeiden toteutusaika on enintään kolme vuotta.

Kuka voi hakea?
Rahoituksen hakijoina voivat olla yhteisöt, esimerkiksi kunnat, koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot, yritykset, säätiöt ja yhdistykset.

Minkä verran rahoitusta voi hakea?
Kehittämishankkeiden tuki eli ESR-/EAKR- ja valtio-osuus voi olla enintään 80 %.
Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla
korkeintaan puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään

70 %. Liikennehankkeissa tuki on enintään 50 %. Lopullinen tukitaso määräytyy
rahoituspäätöstä edeltävissä rahoitusneuvotteluissa. Kaikissa hankkeissa on oltava ELYkeskuksen myöntämän ESR / EAKR- ja valtion vastinrahoituksen lisäksi myös muuta
rahoitusta, joka voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai yksityistä rahoitusta. Hakijan (ja
osatoteuttajien) on pääsääntöisesti osallistuttava myös itse hankkeen rahoittamiseen
(omarahoitusosuus).
ESR / EAKR- ja valtion rahoitus maksetaan hanketoteuttajalle toteutuneiden kustannusten
perusteella jälkikäteen. Tietyin edellytyksin hanketoteuttajalle voidaan maksaa osa
rahoituksesta ennakkona, lisätietoa www.rakennerahastot.fi > Hanketoimijalle > Ohjeita
tuensaajalle > Maksatuksen hakeminen.

Miten rahoitusta haetaan?
Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä
osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija.
Hakemusta täytettäessä hakijan on syytä perehtyä tarkoin järjestelmästä löytyviin
hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemus osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja jätetään EURA2014 järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn joko viimeistään 23.2.2018 (EAKR-hakemukset) tai
viimeistään 5.3.2018 (ESR-hakemukset).
Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimisesta löytyvät tämän ohjeen kohdasta 3 Ohjeita
hakemuksen laatimiseen.

Millä perusteella hankkeet valitaan rahoitettaviksi?
Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä
arviointiperusteita, jotka löytyvät osoitteesta: www.rakennerahastot.fi > Hakijalle >
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). Erityiset valintaperusteet pisteytetään asteikolla 1-5.
Lisätietoa horisontaalisista periaatteista löytyy osoitteesta: www.rakennerahastot.fi >Tietoa
rakennerahastoista >Ohjelman erityisteemat. Hankkeiden on saatava vähintään puolet
maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.
Kainuussa on lisäksi käytössä kaksi omaa alueellista valintaperustetta.

2. Maakuntakohtaiset erityispiirteet ja hakukierroksen
erityisteemat
Pohjois-Suomen alueellinen ESR / EAKR -rahoitus jakaantuu indikatiivisiin
maakuntakohtaisiin kehyksiin. Käytettävissä olevan rahoituksen määrä vaihtelee
maakunnittain ja toimintalinjoittain.
Aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan
ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä
kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee
nousta elinkeinoelämän tarpeista. Erityinen painopiste on vähähiilistä taloutta esim.
energia- ja materiaalitehokkuutta edistävissä bio- ja kiertotaloushankkeissa.
Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan hakemuksia erityisesti matkailualaan sekä muihin
alueen maakuntaohjelmien kärkialoihin liittyen. Lisäksi haetaan erityistavoitteeseen
6.1. ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen” kohdistuvia hankkeita, joissa mm. kehitetään eri toimijoiden välistä monialaista
verkosto- ja yritysyhteistyötä, aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin edistetään työnhakijoiden
työllistymistä avoimille työmarkkinoille tai kannustetaan työnhakijoita ammatilliseen ja
alueelliseen liikkuvuuteen. Haussa toivotaan myös erityistavoitteeseen 8.1 kohdistuvia
hankkeita miesten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä erityistavoitteeseen 9.1 kohdistuvia
hankkeita, joilla edistetään nuorten työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien
henkilöiden etenemistä koulutukseen.
Hakemus tulee kohdistaa yhteen erityistavoitteeseen. Kaikissa kolmessa maakunnassa
(Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu) ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
•

Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (tämä
erityistavoite on auki vain Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, ei Kainuussa)

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR),
ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet
•

Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

•

Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta

•

Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
•

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

•

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

•

Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
•

Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

•

Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
•

Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

3. Ohjeita hakemuksen laatimiseen
Kustannusmallit
ESR -hankkeissa käytetään pääsääntöisesti 17 % ja EAKR -hankkeissa 24 % flat rate
-kustannusmallia.
Perustellusta syystä voidaan myös käyttää:
•
•
•
•

Flat rate 15 % -kustannusmallia
Flat rate 40 % -kustannusmallia
Lump sum -kustannusmallia
Tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten malli

Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista on sivulla: www.rakennerahastot.fi
> Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Yksinkertaistetut kustannusmallit sekä
EURA2014 -järjestelmässä.

Osallistujat ESR-hankkeissa
Mikäli kehittämishankkeen toiminta kohdistuu työttömiin, on toimenpiteistä ja yhteistyöstä
sovittava TE-toimiston kanssa ennen rahoituksen hakemista (ks. liite ”Julkiset
työvoimapalvelut ESR-toiminnassa Pohjois-Suomessa”). Hankkeen asiakastyö ja -hankinta
tapahtuvat tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Yhteistyön sisältö tulee kuvata
hakemuslomakkeessa tai erillisessä liitteessä.
ESR:ssä tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki.
Niitä on mahdollista toteuttaa ESR-toimintalinjoissa 3, 4 ja 5. Työvoimapalveluiden
toteuttamiseksi perustetaan EURA2014-järjestelmään ELY-keskuksen toteuttama
rinnakkaishanke. Maakuntauudistuksen johdosta ESR-rahoitteisia julkisia
työvoimapalveluita (palkkatuki, työvoimakoulutus ja valmennus) voidaan käyttää
hankkeissa enintään 31.5.2019 saakka.
EU-lainsäädännön vaatimia osallistujatietoja varten työ- ja elinkeinoministeriö on perustanut
ESR Henkilö -rekisterin. ESR-hankkeen henkilöasiakas ei voi aloittaa ESRosarahoitteisessa työvoimapalvelussa ennen kuin kehittämishanke ja siihen liittyvä
rinnakkaishanke on hyväksytty ja kehittämishanke on kirjannut osallistujan tiedot ESR
Henkilö -rekisteriin. Kehittämishankkeen toteuttaja vastaa rekisteritietojen asianmukaisesta
keräämisestä, säilyttämisestä ja luovuttamisesta tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
Jos hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset tai yritysverkostot, tulee nämä sitouttaa
hankkeeseen jo hakemuksen valmisteluvaiheessa.

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?
Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta
merkityksellisten, aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö. Lisäksi on
selvitettävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen
jälkeen.
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset ja
toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata
toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä
jonkun muun nimetyn tahon vastuulle. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti
hyödynnettävissä.
Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti.
Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen harkita, mihin rakennerahasto-ohjelman
toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja ja
erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi
muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014 -järjestelmää. Toteuttajien
välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.

Hakemuksen jättäminen
EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan verohallinnon tarjoaman
maksuttoman Katso-tunnistautumispalvelun kautta, joka tarjoaa kaksi erilaista työ- ja
elinkeinoministeriön palveluihin kuuluvaa roolia.

1. TEM EURA 2014 – asiointi/nimenkirjoittajat voi täyttää ja tallentaa hakemuksia
sekä jättää ne viranomaiskäsittelyyn (vastaa henkilöä, joka allekirjoittaisi
hakemuksen, mikäli ne toimitettaisiin paperilla)
2. TEM EURA 2014 – asiointi/valmistelija voi täyttää ja tallentaa hakemuksia, mutta ei
voi jättää niitä viranomaiskäsittelyyn.

Lisäksi Katso-pääkäyttäjällä on aina mahdollisuus täyttää hakemuksia ja jättää ne
viranomaiskäsittelyyn ilman erillistä EURA 2014 -asiointiroolia.
Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon
sivuilta: http://www.vero.fi

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

LISÄTIETOA JA YHTEYDENOTOT
Lisätietoja antavat ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat. Yhteystiedot löytyvät
rakennerahastot.fi -sivustolta.

LIITE
Hakukuulutus

