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Hakijan ohje

ESR-HANKEHAKU
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastoohjelman ESR- haun koskien opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osallistamalla osaamista
-toimenpidekokonaisuutta. Hakemukset tulee jättää toimintalinjalle 4 erityistavoitteeseen 9.1.
Hankkeita tulee toteuttaa valtakunnallisesti tai niiden tulee olla valtakunnallisesti merkittäviä.

Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
Toimintalinja 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutusta tukevien palveluiden parantaminen
Hankkeiden on tuettava Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden toteuttamista.
Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä elinympäristöjen ja
ryhmien eriytymisestä johtuvien erojen vaikutusta koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Tämä
tulee toteuttaa edistämällä nuorten osallisuutta ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä.
Hankkeiden on kohdistuttava koulutuksessa tai työelämässä oleviin tai sinne siirtyviin nuoriin (ml.
työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat) ja heidän elin- ja toimintaympäristössään vaikuttaviin
toimijoihin. Näitä ovat oppilaitosten ohella kolmannen sektorin toimijat erityisesti kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoimen aloilla. Hankkeiden tulee hyödyntää ja kehittää em. kolmannen sektorin toimijoiden
sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota.
Hankkeiden tulee hyödyntää ja kehittää oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyötä.
Hakemusten tulee edistää:
1) kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä, sekä
2) kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmannen sektorin toimijoiden sekä oppilaitosten, julkisen ja
yksityisen sektorin (esim. työpaikat ja yritykset) välistä yhteistyötä.

Haun painopisteet
Haun erityispainotuksena on nuortenkulttuuriin liittyvät hankkeet (ml. liikunta). Kaikissa hankkeissa
tulee tehdä monialaista yhteistyötä taide-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa.
Hankkeiden on lisäksi tuettava Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden toteuttamista
seuraavilla toimenpiteillä:
-Nuorten kanssa toimivien monialainen osaaminen
• Kehitetään toimintamuotoja, jotka vahvistavat oppilaitosten sekä taide-, kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisotoimijoiden yhteistyötä nuorten osallisuuden lisäämiseksi erityisesti koulutuksen ja
työelämän siirtymävaiheissa.
-Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja hyvinvointi heidän toimintaympäristöissään osana palveluiden
suunnittelua
• Kehitetään taide- ja kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisoalaan liittyviä nuoria osallistavia
toimintoja ja toimintamuotoja, jotka vahvistavat nuorten itseilmaisukykyä ja monipuolistavat
heidän taitojaan ja osaamistaan.
Hakemuksen tulee sisältää kuvaus kohderyhmään kuuluvista nuorista ja suunnitelma heidän
tavoittamisestaan. Hankesuunnitelman tulee sisältää myös kuvaus hankkeen toiminnan
jatkuvuudesta.
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisissa valtionavustushankkeissa ja ESRtoimenpidekokonaisuuksissa on painotuksena läpäisyperiaatteella monikulttuurisuuden,
yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen, (Merkityksellinen Suomessa-toimintaohjelma).
Tausta-aineistoa:
- Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 2017-2019,
https://minedu.fi/documents/1410845/4274093/VANUPO+FI+2017+final.pdf/92502e8e0cd0-40f0-b097-5ef39e1d529f/VANUPO+FI+2017+final.pdf.pdf
- Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat : Työryhmän esitys taide- ja taiteilijapolitiikan
keskeisiksi tavoitteiksi, https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-598-3
- Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta,
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805e5361
- Laki kuntien kullttuuritoiminnasta (166/2019),
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166

-

Museolaki (314/2019),
file:///C:/Users/A003224/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/YEXQM6CD/sk2
0190314.pdf

Kuka voi hakea?
Rahoitusta voivat hakea kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen järjestöt, koulutusorganisaatiot, kunnat
ja kuntayhtymät, sosiaalipartnerit ja muut toimijat, kuten säätiöt sekä yritykset.

Valintaperusteet
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee tukea
hakupainotuksia. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä
valintaperusteita. Yleiset ja erityiset valintaperusteet löytyvät www.rakennerahastot.fi -sivustolta ->
Hakijalle -> Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet.
Hakemusten arvioinnissa huomioidaan erityiset valintaperusteet. Valintaperusteiden painotukset on
ilmoitettu prosentteina:
1. Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta
koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa.
(20 %)
2. Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien
osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. (20 %)
3. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistäen ennakoivaa lähestymistapaa tai
tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. (20 %)
4. Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä. (10 %).
5. Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin. (10 %)
6. Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5 %)
7. Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5 %)
8. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5 %)
9. Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5 %)

Yleisten ja erityisten valintaperusteiden lisäksi arvioitavat hankkeet pisteytetään tarkentavilla
valintaperusteilla. Valintaperusteiden painotukset on ilmoitettu prosentteina. Hankkeiden tulee olla
toimenpidekokonaisuuden tavoitteiden ja haun painopisteen mukaisia (tarkentavien

valintaperusteiden kohdat kohdat 1-2). Lisäksi painotetaan tarkentavien valintaperusteiden kohtia 34.
1. Hankesuunnitelma on Osallistamalla osaamista –toimenpidekokonaisuuden tavoitteiden
mukainen (40 %)
2. Hankesuunnitelma vastaa haun painopistettä. (30 %)
3. Hankkeessa hyödynnetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen toimijoiden osaamista
monialaisesti. (25 %)

4. Hankkeen toteuttajalla on kokemusta verkostoissa toimimisesta (5 %)

Hakemukset pisteytetään erityisten ja tarkentavien valintaperusteiden osalta siten, että kustakin
kohdasta on mahdollista saada 1 - 5 pistettä (valintaperuste toteutuu: 5= erinomaisesti, 4= hyvin, 3=
tyydyttävästi, 2= välttävästi, 1= heikosti tai ei lainkaan).

Hakemuksen jättäminen
Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa http://www.eura2014.fi/.
Hakemukset jätetään järjestelmässä käsittelyyn viimeistään 24.5.2019. Hakemus osoitetaan PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle.
EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman
Katso-tunnistautumispalvelun kautta. Palvelun käyttäjä tarvitsee EURA 2014 -järjestelmän asiointi roolin Katso-tunnisteet, jotka myöntää oman organisaation Katso-pääkäyttäjä. Myös Katsopääkäyttäjäroolilla voidaan täyttää kaikkia lomakkeita ja jättää ne viranomaiskäsittelyyn, sillä Katsopääkäyttäjällä on aina organisaation nimenkirjoitusoikeus. Järjestelmä on täysin sähköinen, eikä
viranomaiselle lähetetä allekirjoitettuja paperihakemuksia. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa
osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi/ sekä Verohallinnon sivuilta http://www.vero.fi/fi-FI.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta. ELY-keskuksen
tuki on pääsääntöisesti enintään 80 %. Muu rahoitus voi olla kunta-, muuta julkista ja/tai yksityistä
rahoitusta. Hakijan tulee osallistua myös itse hankkeen rahoittamiseen.

Pääsääntöisesti käytetään 17 % flat rate -kustannusmallia. Perustellusta syystä voidaan myös käyttää
15 %:n ja 40 %:n kustannusmalleja tai kertakorvausmallia. Lisätietoja käytettävissä olevista
kustannusmalleista EURA2014 –järjestelmässä sekä www.rakennerahastot.fi -> Hanketoimijalle ->
Ohjeita tuensaajalle -> Yksinkertaistetut kustannusmallit.

Hakemuksen liitteet
•
•

•

Päätös tai sopimus muusta rahoituksesta
Yhteishankkeen yhteistyösopimus
Selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut
sisältyvät hankkeen kustannuksiin
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