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MILLAISIA HANKKEITA VOIDAAN RAHOITTAA?
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahastoohjelman ESR- haun Etelä-Suomen alueella. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai
ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla.

Maakuntakohtaiset painotukset
Hankkeiden tulee kohdistua Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahastoohjelman toimintalinjalle 3, johonkin sen erityistavoitteista. Hankkeiden tulee tukea alueen
maakuntaohjelmia ja niiden toimeenpanosuunnitelmia ja alueen älykkään erikoistumisen
strategiaa.
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.

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen mukaisia.
Kuvaus erityistavoitteiden sisällöistä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmassa.
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistyminen
Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen
Mikäli hankkeeseen suunnitellaan osallistujiksi työttömiä, hakijan on neuvoteltava TEtoimiston kanssa hankkeen toimenpiteistä.

Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se tukee toiminta-alueensa maakuntaohjelmia,
toimeenpanosuunnitelmia tai älykkään erikoistumisen strategioita. Lisätietoa alueiden
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maakuntaohjelmista ja kehittämisen painopisteistä: www.rakennerahastot.fi >Etelä-Suomen
suuralue> Kehittämisen painopisteet

Kuvaus rahoitettavista toimista ja kohderyhmistä löytyy rakennerahasto-ohjelmasta
www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
-ohjelma.
Kuka voi hakea?
Rahoitusta voivat hakea Etelä-Suomen maakuntien alueella toimivat yhteisöt (esim. kunnat,
koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, yritykset, säätiöt ja yhdistykset).
Muuta huomioitavaa
Hankkeiden suositeltava toteutusaika on enintään kolme vuotta.
Hankkeen henkilöstökustannuksissa voi olla vain hankkeen kannalta olennaista
työpanosta tekevien henkilöiden palkkakustannuksia. 20 % pienemmät työn osuudet tulee
kustannusarviossa merkitä muihin kustannuksiin sisäisinä asiantuntijapalveluina. Rahoittaja
voi vain erityisistä perusteluista syistä hyväksyä alle 20 % työaikaa tekevien
palkkakustannukset henkilöstökustannuksiin.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta.
ELY-keskuksen tuki voi olla 50 - 80 %, pääsääntöisesti enintään 75 %; korkeammat tukitasot
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:
 Flat rate 15 % kustannusmallia
 Flat rate 40 %kustannusmallia
 Lump sum -kustannusmallia.
Alle 50 000 € hankkeissa ovat käytössä vain lump sum ja flat rate 40 % -mallit.
Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista www.rakennerahastot.fi
>Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Yksinkertaistetut kustannusmallit sekä EURA2014
–järjestelmässä.
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HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN
Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Ennen hakemuksen
täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle ja jätetään viranomaiskäsittelyyn
viimeistään 1.3.2017.
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 (henkilö, joka allekirjoittaa hakemuksen)
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 rahoituksesta
Yhteishankkeiden yhteistyösopimukset (aiesopimus)
Selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli
arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin
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VALINTAKRITEERIT

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja siinä tulee ottaa
huomioon maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden arvioinnissa käytetään
seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät www.rakennerahastot.fi
>Hakijalle >Hankkeiden yleiset ja erityiset valintakriteerit.
Hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet
nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan painotuksiin. Lisäksi
arvioinnissa käytetään alueellisia tarkentavia valintaperusteita. Hankkeet saavat pisteitä (1-5)
maakuntaohjelman mukaisuudesta, maakunnan toimeenpanosuunnitelman mukaisuudesta
(1-5) sekä alueen älykkään erikoistumisen strategian mukaisuudesta (1-5).

HORISONTAALISET PERIAATTEET
Horisontaalisia periaatteita tarkastellaan kaikissa hankehakemuksissa. Rakennerahastoohjelman horisontaalisia periaatteita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys.
Hanke voidaan valita rahoitettavaksi vain, jos horisontaaliset periaatteet on otettu huomioon
hankesuunnitelmassa.
Lisätietoa horisontaalisista periaatteista: www.rakennerahastot.fi >Tietoa rakennerahastoista
>Ohjelman erityisteemat

LISÄTIETOA JA YHTEYDENOTOT
www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus

