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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 -rakennerahasto-ohjelman
toimintalinjan 3 johonkin erityistavoitteista. Lisäksi Etelä-Karjalassa voi jättää hakemuksia
toimintalinjalle 5. Hankkeiden tulee tukea alueen maakuntaohjelmia ja niiden
toimeenpanosuunnitelmia.
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
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen
Tavoitteena on parantaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymistä. Työllisyysasteen nostoa tukemaan tarvitaan erityisen
tarkoin kohdennettuja keinoja sekä kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen
sektorin tuloksellista yhteistyötä työllisyyden hoitamiseksi. Hankkeissa
kehitetään uusia, innovatiivisia keinoja työllistymisen edistämiseksi.
Toimenpiteitä kohdistetaan joustavaan ja nopeaan integrointiin työelämään
sekä työvoiman täyskäytön edistämiseen. Työllistyvyyden lisäämiseksi
edistetään ja hyödynnetään sosiaalisia innovaatioita.
Etelä-Karjala: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistäminen
Kanta-Häme, Kymenlaakso ja Päijät-Häme:
Nuorten ja/tai yli 50-vuotiaiden työllistymisen edistäminen
Uusimaa: Yli 50-vuotiaiden korkeasti koulutettujen työllistyminen.

Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Tavoitteena on tuottaa uusia työelämässä, erityisesti pk-yrityksissä
hyödettävissä olevia toimintatapoja esimerkiksi työn organisointiin ja
johtamiseen. Lupaavia malleja sovelletaan pk- ja mikroyrityksiä hyödyttävällä
tavalla. Lopputuloksena on parantanut yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden
sopeutumiskyky erilaisiin muutostilanteisiin. Toimenpiteisiin voi sisältyä työn
johtamiseen, työn organisointiin, työhyvinvointiin, työkykyyn, työyhteisöön,
työympäristöön sekä haasteiden ennakointiin ja hallintaan liittyviä näkökulmia.
Erityistavoitteen painopisteet ovat joko suoraan ohjelma-asiakirjasta tai
maakuntaohjelmasta ja sen toteuttamissuunnitelmasta. Maakunnallisilla
painotuksilla toivotaan eri tyyppisiä lähestymistapoja eri puolilla Etelä-Suomea.
Etelä-Karjala: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Kanta-Häme: Yritysten sopeutuminen muutostilanteisiin
Kymenlaakso: Pk-yritysten uudistumisen, johtamisen ja työn organisoinnin
kehittäminen
Päijät-Häme: Hyvä työelämä ja liikunta työkyvyn kehittämisessä
Uusimaa: Työelämän laatua parantavien toimintatapojen edistäminen
Erityistavoite 8.1. Työ ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
Tavoitteena on lieventää työelämässä esiintyviä sukupuolten välisiä kuiluja mm.
työmarkkinoille osallistumisen, urakehityksen ja yrittäjyyden osalta.
Sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistetään mm. lieventämällä työ- ja
koulutusurien eriytymistä ja edistämällä työllistymistä tukevia ratkaisuja työn ja
yksityiselämän yhteensovittamiseksi. Toimenpiteillä voidaan vaikuttaa
eriytymistä ylläpitävien rakenteiden, toimintakulttuurien ja käytäntöjen
muuttamiseen yksilöiden valintojen lisäksi esimerkiksi kehittämällä oppilaitosten
ja työnantajien toimintatapoja ja -kulttuureja sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventämiseksi.
Etelä-Karjala: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen

Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa:
Miesten syrjäytymisen ehkäisy tai naisten yritysten kasvuhakuisuuden
edistäminen

Lisäksi Etelä-Karjalassa avoinna:
Toimintalinja 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Etelä-Karjala: Haetaan kansalaistoimijalähtöisiä kehittämishankkeita
kaupunkialueille.
Hankkeiden tulee perustua alueen toimijoiden yhdessä laatimaan
kansalaislähtöiseen kehittämissuunnitelmaan Etelä-Karjalan kaupunkialueilla.
Toiminnan päätavoitteita ovat työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksien
edistäminen sekä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen.
Toiminnan muodot voivat vaihdella, mutta yhteisenä piirteenä on omaehtoinen,
alhaalta ylöspäin suuntautuva, paikallinen kehittämistoiminta. Kuntien tulee
osallistua hankkeiden rahoittamiseen.
 Kansalaislähtöinen kehittämissuunnitelma Etelä-Karjalan
kaupunkialueille 2014‒2020

Kuvaus rahoitettavista toimista ja kohderyhmistä löytyy rakennerahasto-ohjelmasta
www.rakennerahastot.fi > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelma. Hakijan tulee tutustua hankkeen toteutusalueen maakuntaohjelmien painopisteisiin
http://www.rakennerahastot.fi >Etelä-Suomen suuralue> Kehittämisen painopisteet

Muuta huomioitavaa
Hankkeiden suositeltava toteutusaika on enintään kolme vuotta.
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.
Maahanmuuttajat voivat olla osallistujina ja kohderyhmänä kaikissa erityistavoitteissa,
vaikka heitä ei olisi erikseen mainittu haun kohderyhmänä. On kuitenkin huomioitava, että
henkilön tulee olla Suomen työmarkkinoiden käytettävissä.
Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan EU:n Itämeri-strategian toteuttamista. Haussa on
mahdollista hakea rahoitusta hankkeelle, johon sisältyy ylikansallista yhteistyötä toisissa
Itämeren alueen EU-jäsenvaltioissa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Tanska, Ruotsi ja
Ahvenanmaa) toteutettavien ESR-hankkeiden kanssa. Ylikansallisen kumppanin hakeminen on
hakijaorganisaation vastuulla. Kukin jäsenmaa maksaa itse omat ylikansallisen yhteistyön
kulunsa. Hankkeiden kohderyhmät voivat myös olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä.
Lisätietoja: ESF programmes and calls for proposals (Baltic Sea Network)
ESR-hankkeissa voidaan tehdä ylikansallista yhteistyötä myös muiden EU-jäsenvaltioiden
kanssa haun mukaisissa teemoissa.
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).
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 1.3.2016.
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 rahoituksesta
Yhteishankkeiden yhteistyösopimukset (aiesopimus)
Selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli
arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin

VALINTAKRITEERIT
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee tukea
hakupainotuksia sekä huomioida maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden
arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka löytyvät
www.rakennerahastot.fi >Hakijalle >Hankkeiden yleiset ja erityiset valintakriteerit.
Kaikkien hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset
valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan
painotuksiin. Lisäksi käytetään alueellisia tarkentavia valintaperusteita. Hankkeet saavat
pisteitä (1-5) haun mukaisuudesta sekä maakuntaohjelman 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

