Tyhjennä lomake

Tallenna

6Aika-hankkeen idealomake
6Aika-strategian EAKR-ideahaku 13.8.–10.9.2018
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankeidean nimi (Projektin suunnitteluvaiheen työnimi)

Hankeidean esittäjäorganisaatio

Katuosoite

Yhteyshenkilö ideavaiheessa

Postinumero ja postitoimipaikka

Yhteyshenkilön
sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön
puhelin

Muut osatoteuttajat

Muut mahdolliset yhteistyökumppanit, jotka eivät saa EAKR-tukea hankkeesta (Tieto ei ole
välttämätön ideahakuvaiheessa, mutta tarvitaan varsinaisessa rahoitushakemuksessa)

Suunniteltu toteutusaika (suositus, että hanke päättyy 31.12.2020)

Minkä kuutoskaupunkien alueelle hankkeen
toimenpiteet kohdistuvat? (valitse vain ne
kaupungit, joihin hankkeen toimenpiteet
käytännössä kohdistuvat)
☐ Helsinki
☐ Espoo
☐ Vantaa
☐ Turku
☐ Tampere
☐ Oulu

Hankkeet voivat kohdistua toimintalinjan 2
erityistavoitteiseen 3.2
Toimintalinjan 2 ja erityistavoitteen kuvaus
rakennerahasto-ohjelmassa.

1. Hankeidean tiivistelmä (Tiivis hankekuvaus, max. 300 merkkiä)

2. Mikä on hankkeen päätavoite? Mitä muutosta hanke tavoittelee? (Max. 1500 merkkiä)

3. Rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 3.2. hankkeen kohderyhmiä voivat olla pkyritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja/tai kunnat.
Kuvaa, mitkä ovat kyseessä olevan hankkeen kohderyhmät ja mitä konkreettisia, suoria
toimenpiteitä niihin kohdistuu. (Max. 3000 merkkiä)

4. Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? (Kuvaa kohderyhmien saama hyöty. Max. 1500 merkkiä)

5. Miten hanke hyödyntää aiempien 6Aika-hankkeiden tuloksia, menetelmiä tai kokemuksia? (Max.
1500 merkkiä)

6. Miten yritykset ovat hankkeessa mukana? Miten yritykset hyötyvät hankkeesta? (Kuvaa
konkreettiset toimenpiteet ja toimijat. Max. 1500 merkkiä)

7. Miten kuutoskaupungit ovat tähän mennessä osallistuneet idean valmisteluun? Mikä on
kuutoskaupunkien rooli hankkeen toteutuksessa? (Max 1500 merkkiä)

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

Projektin alustava rahoitussuunnitelma
€
€
€
€
€
€

(Arvio rahoituksesta euromääräisenä)
EAKR- ja valtion rahoitus
Kuntien rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Rahoitus yhteensä

€
€
€
€
€

Hankeidean esittäjä suostuu siihen, että Uudenmaan liitto välittää idealomakkeen sen käsittelyä varten
kuutoskaupungeille. Idealomakkeen tulee olla organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama.
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 10.9.2018 klo 14.00 mennessä sähköpostin
liitetiedostona tai postitse (Postitettaessa postileiman päiväys viimeistään 10.9.2018):
Sähköpostin liitetiedostona (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi
Viestin aihe/otsikkokenttään merkintä ”6Aika-ideahaku”
tai
Uudenmaan liitto / kirjaamo
6Aika-ideahaku
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

