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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ
2014–2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA

Kotona Suomessa

VALTAKUNNALLINEN
ESR- HAKU
1.2. - 31.3.2016
Hakijan ohje
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ESR-PROJEKTIHAKU
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESRhaun koskien työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallista Kotona Suomessa toimenpidekokonaisuutta. Hakemukset tulee jättää toimintalinjalle 3 erityistavoitteeseen 6.1.
Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen
Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - rakennerahasto-ohjelman
erityistavoitteen 6.1 mukaisia ja Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuteen kohdistuvia ESRhankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman että Kotona Suomessa
- toimenpidekokonaisuuden tavoitteiden mukaisia.
Haussa haetaan kehittämishankkeita, joissa tulee olla konkreettisia toimenpiteitä rakennerahastoohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisille, erityisesti Kotona Suomessa - toimenpidekokonaisuuden
Hyvä alku - hankeosion kohderyhmille. Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet,
jotka kohdistetaan kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.

Kuka voi hakea?
Rahoitusta voivat hakea tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman
erityistavoitteessa 6.1.
Rahoitusta voivat hakea työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot,
sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot, esimerkiksi yritykset, säätiöt ja
yhdistykset.

Haettavien hankkeiden sisällöt
Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3
erityistavoitetta 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen.
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Haettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea Kotona Suomessa - toimenpidekokonaisuuden Hyvä alku hankeosion tavoitteita. Haussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat
erityistavoitteen mukaisille kohderyhmille, tässä haussa erityisesti kotoutumislain soveltamisalaan
kuuluville maahanmuuttajille. Kts tarkemmin Kotona Suomessa - hankkeen pilottien sisältökuvaus
26.1.2016.
Kuvaus erityistavoitteen 6.1 rahoitettavista toimista ja kohderyhmistä löytyy rakennerahasto ohjelmasta www.rakennerahastot.fi -> Tietoa rakennerahastoista -> Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma.

Muuta huomioitavaa
Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään 3 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.
Hakijoiden tulee myös itse osallistua hankkeen rahoittamiseen.
Hankkeissa käytetään pääsääntöisesti 17 % flat rate -kustannusmallia. Perustellusta syystä voidaan
myös käyttää 15 %:n ja 40 %:n flat rate -kustannusmalleja. Lisätietoja käytettävissä olevista
kustannusmalleista EURA2014 - järjestelmässä sekä www.rakennerahastot.fi ->Hanketoimijalle ->
Ohjeita tuensaajalle -> Yksinkertaistetut kustannusmallit.

Valintakriteerit
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee tukea hakupainotuksia.
Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Arviointikriteerit
löytyvät www.rakennerahastot.fi -> Hakijalle -> Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet.
Kaikkien hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit. Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet
nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan painotuksiin
erityistavoitteessa 6.1. Erityistavoitekohtaisten kriteerien lisäksi käytetään myös hakukohtaisia
valintakriteereitä, jotka puolestaan kuvaavat, miten hyvin hanke vastaa haun tavoitteita. Kts
tarkemmin Kotona Suomessa-hankkeen pilottien sisältökuvaus 26.1.2016.
Lopullisissa pisteissä erityistavoitekohtaisten valintakriteerien ja hakukohtaisien valintakriteerien
painoarvot ovat samanarvoiset. Valittavien hankkeiden tulee sada pisteitä myös hakukohtaisista
valintakriteereistä.
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Horisontaaliset periaatteet
Horisontaalisia periaatteita tarkastellaan kaikissa hankehakemuksissa. Rakennerahasto-ohjelman
horisontaalisia periaatteita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys; horisontaalisissa
teemoissa huomioidaan myös EU:n Itämeren alueen strategia. Hanke voidaan valita rahoitettavaksi
vain, jos horisontaaliset periaatteet on otettu huomioon hankesuunnitelmassa.
Lisätietoa horisontaalisista periaatteista: www.rakennerahastot.fi >Tietoa rakennerahastoista
>Ohjelman erityisteemat

Hakemuksen jättäminen
Hakemukset täytetään sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta osoitteessa http://www.eura2014.fi/
Järjestelmä on täysin sähköinen, viranomaiselle ei lähetetä allekirjoitettuja paperihakemuksia. Ennen
hakemuksen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle ja jätetään viranomaiskäsittelyyn viimeistään 31.3.2016.
EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Verohallinnon tarjoaman maksuttoman Katsotunnistautumispalvelun 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
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Selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut
sisältyvät hankkeen kustannuksiin

Lisätietoja ja yhteydenotot
Uudenmaan ELY-keskus (Kotona Suomessa - toimenpidekokonaisuuden sisällöt):
Ilona Korhonen, projektipäällikkö
puh. 0295 020972
ilona.korhonen@ely-keskus.fi
Leena Pellillä, projektipäällikkö
puh. 0295 020939
leena.pellilä@ely-keskus.fi
Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt):
Auli Vuorela, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 264
auli.vuorela@ely-keskus.fi
Uudenmaan ELY-keskus (hakemustekninen neuvonta)
Jaakko Vehkaperä, projektisuunnittelija
puh. 0295 020 995
jaakko.vehkapera@ely-keskus.fi

