Tyhjennä lomake

Projektin idealomake
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen ideahaku 29.10.–30.11.2018
Projekti-idean nimi (Projektin suunnitteluvaiheen ”työnimi”)

Projekti-idean esittäjäorganisaatio

Katuosoite

Yhteyshenkilö ideavaiheessa

Postinumero ja postitoimipaikka

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelin

Osatoteuttajat / muut tuenhakijat (yhteishankkeissa)

Muut yhteistyökumppanit projektin toteutuksessa (vapaaehtoinen ideahakuvaiheessa, pakollinen varsinaisessa
rahoitushakemuksessa)

Suunniteltu toteutusaika (projektin kesto max. 3 vuotta)

Maantieteellinen kohdealue (valitse vain ne
maakunnat, joihin hankkeen toimenpiteet
käytännössä kohdistuvat ja joista hanketta haetaan
rahoitettavaksi)
Etelä-Karjala
Kanta-Häme
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Muu, mikä?

Toimintalinja ja erityistavoite, joista hanketta on
suunniteltu haettavaksi (valitse toimintalinja ja sen mukainen
erityistavoite alasvetovalikosta). Toimintalinjat ja
erityistavoitteet rakennerahasto-ohjelmassa. Tarkista oman
maakuntasi avoinna olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet
hakuilmoituksesta.

Valitse toimintalinja
Valitse erityistavoite

Hankeidean tiivistelmä (Lyhyt hankekuvaus, max. 2500 merkkiä)

Mikä on hankkeen päätavoite? (Mikä on hankkeen tarvelähtöisyys? Minkä ongelman hanke ratkaisee? Max. 1500 merkkiä)

Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? (Toimenpiteiden tuloksena
hankkeessa voi syntyä esimerkiksi uusia palveluja, toimintamalleja, selvityksiä, oppaita, ohjeistuksia tai muita tuotoksia. Tulosten
tulee heijastaa asetettuja tavoitteita. max. 1500 merkkiä)

Varsinaiset kohderyhmät (Tahot, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat.) Max 500 merkkiä.

Konkreettiset toimenpiteet hankkeessa (Keinot ja toimenpiteet, joilla hankkeen tavoitteet saavutetaan. Esim. ”Toimenpide 1,
kuka tekee, mitä, miten, missä, kenen kanssa ja milloin”. Max. 2500 merkkiä)

Projektin alustava kustannusarvio
(Arvio kustannuksista euromääräisenä)
Palkkakustannukset
Ostopalvelut
Kone- ja laiteinvestoinnit
Muut kustannukset
Flat rate (24% tai 15%)
Kustannukset yhteensä 0,00 €

Projektin alustava rahoitussuunnitelma
(Arvio rahoituksesta euromääräisenä)
EAKR- ja valtion rahoitus
Kuntien rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Rahoitus yhteensä 0,00 €

Yhteishankkeissa arvio kustannusten jakaantumisesta maakunnittain
(Arvio kustannuksista euromääräisenä)
Etelä-Karjala
€
Kanta-Häme
€
Kymenlaakso
€
Päijät-Häme
€
Uusimaa
€
Varsinais-Suomi
€
Muu maakunta, mikä?
€
Hankeidean esittäjä suostuu siihen, että ideahakulomake voidaan jäljentää ideahakemusten käsittelyä varten Etelä-Suomen maakunnan
liitoille sekä asiantuntijalausunnon antamista varten muillekin tahoille.
Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin idealomakkeen käsittelyyn. Uudenmaan liitto käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja
turvallisesti, tutustu Uudenmaan liiton tietosuojaselosteeseen.
Paikka ja aika
Allekirjoitus
Nimenselvennys

Asema organisaatiossa

Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 30.11.2018 klo 14.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona tai postitse (Postitettaessa
postileiman päiväys viimeistään 30.11.2018):
Sähköpostin liitetiedostona (allekirjoitettuna ja skannattuna). Viestin aihe/otsikkokenttään merkintä ”EAKR-ideahaku”
toimisto@uudenmaanliitto.fi
tai
Uudenmaan liitto / kirjaamo, EAKR-ideahaku, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

