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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.

Haettavien hankkeiden painotukset
Hankkeiden tulee kohdistua Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -rakennerahasto-ohjelman
toimintalinjalle 3. Hankkeen kytkentä maakuntaohjelmaan ja ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin
vastaamiseen (esimerkiksi koronaepidemian aiheuttamat työllisyyshaasteet) katsotaan eduksi.
Lisäksi erityistavoitteessa 8.1 haetaan hankkeita, joiden kohderyhmänä on erityisesti
syrjäytymisvaarassa tai työttömänä olevat miehet. Hankkeiden tuloksena tavoitellaan sukupuolten
välistä eriytymistä lieventäviä menetelmiä, toimintatapoja ja materiaaleja.

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.
Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen mukaisia.
Kuvaus erityistavoitteiden sisällöistä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmassa www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää
kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelma.

Kaikissa maakunnissa on auki seuraavat erityistavoitteet:
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistyminen
Mikäli hankkeeseen suunnitellaan osallistujiksi työttömiä, hakijan on
keskusteltava TE-toimiston kanssa hankkeen toimenpiteistä.
Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Mukaan lukien neuvontahankkeet, joissa kohderyhmänä on yritykset.
Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen.
kohderyhmänä on erityisesti syrjäytymisvaarassa tai työttömänä olevat
miehet.
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Käytettävissä oleva rahoitus vaihtelee maakunnittain. Hankeidean kanssa kannattaa olla
yhteydessä rahoitusasiantuntijaan sen selvittämiseksi, minkälaiset mahdollisuudet kussakin
maakunnassa on rahoittaa hankkeita.

Suuralueen ylittävät hankkeet
Hankehaun yhteydessä käsitellään myös kevään 2020 avoimissa hauissa muille alueille jätetyt
hankehakemukset, joissa osatoteuttajia on Etelä-Suomen alueella. Nämä hankkeet voivat
kohdentua kaikille toimintalinjoille.

Kansainvälinen yhteistyö
Haussa on mahdollista hakea rahoitusta hankkeelle, johon sisältyy kansainvälistä yhteistyötä.
Kansainvälisen kumppanin hakeminen on hakijaorganisaation vastuulla. Kukin jäsenmaa maksaa itse
omat ylikansallisen yhteistyön kulunsa. Hankkeiden kohderyhmät voivat myös olla mukana
kansainvälisessä yhteistyössä.
Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan myös EU:n Itämeri-strategian toteuttamista.
Hankkeita voidaan toteuttaa Itämeren alueen EU-jäsenvaltioissa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa,
Tanska, Ruotsi ja Ahvenanmaa).
Tiivis ja pitkäkestoinen kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa myös flat rate 15:n käyttämisen
hankkeen kustannusmallina.
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 2-2,5 vuotta. Hankkeiden tulee päättyä
viimeistään 31.3.2023. Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.8.2020.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta.
ELY-keskuksen tuki on pääsääntöisesti 75-80 %; korkeammat tukitasot edellyttävät
erityisperusteluita. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai yksityistä rahoitusta. Hakijan
tulee osallistua myös itse hankkeen rahoittamiseen.
Hankkeen henkilöstökustannuksissa voi olla vain hankkeen kannalta olennaista työpanosta
tekevien henkilöiden palkkakustannuksia. Pienemmät (alle 20 %) työosuudet tulee
kustannusarviossa merkitä muihin kustannuksiin sisäisinä asiantuntijapalveluina. Rahoittaja voi
vain erityisistä perustelluista syistä hyväksyä alle 20 % työaikaa tekevien palkkakustannukset
henkilöstökustannuksiin.
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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 on EURA2014-järjestelmässä hakemuksen
täyttöohjeissa sekä www.rakennerahastot.fi >Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle >
Yksinkertaistetut kustannusmallit.

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
8.5.2020. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen muuttui vuodenvaihteessa 2019-2020.
EURA 2014 -järjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan vuoden 2020 alusta lukien
Digi-ja väestötietoviraston vahvaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäen. Järjestelmään kirjautumiseen
vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste:
-henkilökohtaiset pankkitunnukset
-mobiilivarmenne
-varmennekortti.
Pankkitunnisteista saat lisätietoa omasta pankistasi, mobiilivarmenteesta puhelinoperaattorilta ja
osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ ja varmennekorteista Digi-ja väestötietovirastosta sekä
poliisin sivuilta.
Itse tunnistuksen lisäksi muutos koskee myös Katso-rooleja EURA 2014 -järjestelmän
käyttämiseksi. Katso-roolien tilalle tulee Suomi.fi-valtuudet. Muutos on vaiheittainen.
Kaupparekisterissä olevien organisaatioiden (esim. yritykset) nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
käyvät myöntämässä EURA 2014-järjestelmään hakemusta tekeville uudet EURA-valtuudet.
Valtuuksia ovat:
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu,
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen
hallinnointi.
Niiden organisaatioiden, jotka eivät ole kaupparekisterissä (esim. julkiset organisaatiot) Katso-roolit
tarkastetaan EURA 2014 -järjestelmään kirjautumisen yhteydessä siirtymävaiheessa alkuvuonna
2020 vielä Katso-hallinnasta eli heillä pitää olla organisaationsa nimenkirjoitusoikeudellisen
henkilön Katso-palvelussa (https://yritys.tunnistus.fi/) myöntämä Katso-rooli (EURA 2014 asiointi/valmistelija tai EURA 2014 -asiointi/nimenkirjoittaja) EURA 2014-järjestelmän käyttöön.
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Lisätietoa asiasta ja mm. ohjeet organisaation kaupparekisteritiedon tarkistamiseksi löydät
www.rakennerahastot.fi-sivuilta > Hakijalle > Katso-palvelu päättyy -tilalle Suomi.fi-palvelu
Hakemuksen liitteet
•
•
•

Päätös tai sopimus muusta rahoituksesta
Yhteishankkeiden yhteistyösopimukset (aiesopimus)
Selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut
sisältyvät hankkeen kustannuksiin. Kuntaorganisaatioiden ALV ei uusissa hankkeissa ole
enää tukikelpoinen.

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
maakuntaohjelman mukaisuudesta (1-5) ja ajankohtaiseen työllisyystilanteeseen vastaamisesta (15).

HORISONTAALISET PERIAATTEET
Horisontaalisia periaatteita tarkastellaan kaikissa hankehakemuksissa. Rakennerahasto-ohjelman
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

