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ESR-PROJEKTIHAKU
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman
ESR-haun koskien kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian painopistettä Avoin
osallisuus ja asiakkuus. Hakemuksia voi jättää toimintalinjalle 3 erityistavoitteeseen 6.1.
Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa http://www.eura2014.fi/.
Hakemukset jätetään EURA -järjestelmässä käsittelyyn viimeistään 15.4.2016. Hakemus
osoitetaan Hämeen 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 Katsopääkäyttäjä. Myös Katso-pääkäyttäjäroolilla voidaan täyttää kaikkia lomakkeita ja jättää ne
viranomaiskäsittelyyn, sillä Katso-pääkäyttäjällä on aina organisaation nimenkirjoitusoikeus.
Järjestelmä on täysin sähköinen, viranomaiselle ei lähetetä allekirjoitettuja
paperihakemuksia. Katso-tunnisteesta saat lisätietoa osoitteesta https://yritys.tunnistus.fi
sekä Verohallinnon sivuilta http://www.vero.fi

Kuka voi hakea?
Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset
kuutoskaupunkien alueella toimivat 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.

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 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus painopisteeseen kohdistuvia ESR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä
rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.
Rahoitettavaksi haetaan yhteishankkeita, joissa on toteuttajia vähintään kahden
kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden tulee kohdistua vähintään kahden eri
kuutoskaupungin alueelle (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa). Hankkeiden
tulee olla vähintään kahden eri toteuttajan yhteishankkeita, ja hakijoina tulee olla toimijoita
vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.
Haussa haetaan kehittämishankkeita, joissa tulee olla konkreettisia toimenpiteitä
rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisille kohderyhmille.
Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistetaan
kohderyhmänä oleville henkilöille ja/tai tahoille.
Hankkeiden valmistelussa kannattaa olla yhteydessä kuutoskaupunkeihin, jotta varmistetaan
pilottihankkeen kytkeytyminen kaupungin työllisyydenhoidon linjauksiin. 6Aika-strategian
mukaisesti hankkeissa tulee edistää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä (esim. julkishallinto,
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, kolmas sektori ja loppukäyttäjät).

Haettavien hankkeiden sisällöt
Rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 3
erityistavoitetta 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen edistäminen.
Haussa haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityistavoitteen
kohderyhmille. Hankkeiden kohderyhmiä voivat olla työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat,
kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot sekä kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät –
erityisesti mikro- ja pk-yritykset.
Haettavien hankkeiden kohderyhmiä ovat erityisesti nuoret, maahanmuuttajat, korkeasti
koulutetut työttömät, pitkäaikaistyöttömät sekä työttömät, joilla on erittäin vähän tai ei
ollenkaan työkokemusta. Lisäksi toimenpiteitä voidaan kohdistaa rakennemuutoksista
johtuvaan työttömyyteen.
Haettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea 6Aika-strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus –
kärkihankkeen tavoitteita sekä palveluinnovaatioiden kehittymistä kuutoskaupunkien alueella.
6Aika-strategian painopisteen Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihankkeen tavoitteena on:

-

tuottaa uutta sisällöllistä tai menetelmällistä yhteistyötä asiakaspalvelumallien eri
osien (kuten asiakkuuksien hallinta, monikanavaisuus, monituottajuus) kehittämiseen
hyödyntää kehittämisessä palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen toimintamalleja
tuottaa tunnistetuille asiakassegmenteille ratkaisuja, jotka lisäävät palvelujen
tuottavuutta, luovat uutta yrittäjyyttä ja/tai vähentävät julkisten palvelujen kysyntää.

Kärkihanketta tukevien pilottihankkeiden tavoitteena tulee olla:
- luoda ja kokeilla digitalisaatiota hyödyntäviä uusia toimintamalleja ja -tapoja
työllistymisen edistämiseksi valituissa erityistavoitteen kohderyhmissä
- löytää keinoja eri kohderyhmien osaamisen tunnistamiseen ja tuoda uusia
menetelmiä työllistymiseen ja yrittäjyyteen
- hyödyntää eri toimijoiden yhteiskehittämistä
- saada hankkeiden aikana käyntiin kokemusten ja tulosten levittäminen laaja-alaisesti
muiden toimijoiden käyttöön.
6Aika-strategian painopisteen Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen tavoitteista
löytyy lisätietoja 6Aika-verkkosivuilta: http://6aika.fi/avoin-osallisuus-ja-asiakkuus-karkihanke-2/
Kuvaus erityistavoitteen 6.1 rahoitettavista toimista ja kohderyhmistä löytyy rakennerahasto ohjelmasta www.rakennerahastot.fi -> Tietoa rakennerahastoista -> Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 -ohjelma.
Lisätietoa 6Aika-strategiasta 6Aika-verkkosivuilta: http://6aika.fi

Muuta huomioitavaa
Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan syksyllä 2016 ja niiden toteutusaika voi kestää enintään
v. 2018 loppuun.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta. ELYkeskuksen tuki on pääsääntöisesti enintään 70 %; 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. Hankkeiden arvioinnissa käytetään sekä painotettuja erityistavoitekohtaisia
valintakriteerejä että painotettuja 6Aika-spesifejä valintakriteerejä.
Hankkeiden arvioinnissa sovellettavat erityistavoitekohtaiset valintaperusteet:
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen
- Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti. (20%)
- Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllisyyden edistämiseksi. (20%)
- Hanke vastaa osaltaan tunnistettuihin paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin.
(10%)
- Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä
koordinoidusti. (20%)
- Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin tai ikääntyviin. (10%)
- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (5%)
- Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (5%)
- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (5%)
- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (5%)
Hankkeiden arvioinnissa sovellettavat 6Aika-spesifit valintaperusteet:
- Hankkeen toimenpiteiden tulee tukea uusien digitaalisuutta hyödyntävien
monikanavaisten palvelujen, toimintatapojen ja ratkaisujen syntymistä. (50%)
- Hankesuunnitelmassa on esitetty selkeät toimenpiteet tulosten levittämiseen laajaalaisesti muiden käyttöön. (25%)
- Hanke toteutetaan yhdessä eri 6Aika-sidosryhmien kanssa. (25%)
Lopullisissa pisteissä erityistavoitekohtaisten valintakriteerien ja 6Aika-valintakriteerien
painoarvot ovat samanarvoiset.

Horisontaaliset periaatteet
Horisontaalisia periaatteita tarkastellaan kaikissa hankehakemuksissa. Rakennerahastoohjelman 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. Ennen hakemuksen
täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle ja jätetään viranomaiskäsittelyyn
viimeistään 15.4.2016.
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
ALV-selvitys (selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli
arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin)

Lisätietoja ja yhteydenotot
Hämeen ELY-keskus (ESR-sisällöt):
Jukka Anttila, rahoitusasiantuntija
puh. 0295 021 241
jukka.anttila@ely-keskus.fi
6Aika-kaupunkien yhteyshenkilöt (6Aika-sisällöt):
http://6aika.fi/esr-hankehaku-1-3-15-4-2016/

