KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 – SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA
TOIMINTALINJA 4: KOULUTUS, AMMATTITAITO JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN
ERITYISTAVOITE: 9.2 KASVU- JA RAKENNEMUUTOSALOJEN KOULUTUKSEN TARJONNAN JA LAADUN PARANTAMINEN
Valintaperusteet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaussa, joka päättyy 3.10.2016

UUSILLA KASVUALOILLA JA RAKENNEMUUTOKSESSA TARVITTAVAN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN TOIMENPIDEKOKONAISUUS
Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
VALTAKUNNALLISTEN KOULUTUSMALLIEN KEHITTÄMINEN
Osion tavoitteina ovat:
1) Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin syntyy työelämätoimijoiden ja korkeakoulujen yhteistyönä toimintamalleja ja pysyviä käytäntöjä totuttua vahvemmin
työelämälähtöisten erikoistumiskoulutusten syntymiseksi, jotka vastaavat työelämässä esiin nousseisiin tutkintojen jälkeisiin erikoistumistarpeisiin. Uusien
työelämälähtöisten erikoistumiskoulutusten kehittämisessä on oleellista työelämän sitoutuminen koulutusten suunnitteluun.
2) Kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin syntyy uusi verkostomaisesti toimiva korkeakoulutuksen muoto, jolla voidaan joustavasti räätälöidä korkeakoulujen
ydinosaamiseen pohjautuvia koulutustuotteita uusiutuville aloille. Oleellista on pureutuminen suoraan kehitettävän muutosalan kysymyksiin ja välitön yhteys
korkeakoulujen ydinosaamiseen, lähtökohtana tutkintojen osista muodostuva työelämäkoulutus.
(Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen -toimenpidekokonaisuuden kuvaus)
Tässä haussa haetaan erityisesti jommankumman edellä mainitun tavoitteen mukaisia digitalisaation huomioivia ja digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja
kehittäviä hankkeita.
Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisissa valtionavustushankkeissa ja ESR-toimenpidekokonaisuuksissa on painotuksena läpäisyperiaatteella
monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen. (Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma)

I YLEISET VALINTAPERUSTEET
Mikäli jokin yleisistä valintaperusteista ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.
-

Hakijan (tai tuen siirronsaajan) toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan toiminnan toimenpiteet ovat ohjelman erityistavoitteen mukaisia.
Hakija (tai tuen siirron saaja) on yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen oikeushenkilö.
Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen etenemisen tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma.

-

-

Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Hakija (tai tuen siirronsaaja) ei ole konkurssissa tai
laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai asetettu
liiketoimintakieltoon.
Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen
luonteen vuoksi ole tarpeetonta
Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) ei ole ERI-rahastoihin kohdistuvaa täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä (esim. pysyvyyssäännön rikkominen,
aiemman myönnetyn valtiontuen takaisinperintäpäätöksen keskeneräisyys), jota ei ole maksettu
Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus tai osaaminen
Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena
Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä (ei koske investointihankkeita, eikä yksittäisten yritysten kehittämishankkeita)
Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen

II ERITYISET VALINTAPERUSTEET
Erityiset valintakriteerit ovat erityistavoitekohtaisia. Toimenpidekokonaisuus Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen sisältyy
erityistavoitteeseen 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Kustakin kohdasta on mahdollista saada 1-5 pistettä.
(valintaperuste toteutuu: 5=erinomaisesti, 4=hyvin, 3=tyydyttävästi, 2=välttävästi, 1=heikosti tai ei lainkaan). Arviointiperusteiden painotukset on ilmoitettu prosentteina.
Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
-

Hankkeen toimenpiteillä lisätään paikallisten, alueellisten tai kansallisten kasvu- tai rakennemuutosalojen tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta.
(25 %)
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. (20 %)
Hanke vastaa osaltaan paikallisiin/alueellisiin tai kansallisiin työvoiman osaamistarpeisiin ja edistää siten työllisyyttä. (25 %)
Hanke edistää koulutuksen tarjoajien ja työnantajien yhteistyötä. (20 %)
Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja erityisesti vähähiilisen talouden edistämistä. (2 %)
Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (3 %)
Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (3 %.)
Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (2 %)

III VALTAKUNNALLISET TARKENTAVAT VALINTAPERUSTEET
Hankehakemukset arvioidaan tarkentavien valintaperusteiden pohjalta 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). Arviointiperusteiden painotukset on ilmoitettu prosentteina.

VALTAKUNNALLISTEN KOULUTUSMALLIEN KEHITTÄMINEN
Projektihakemuksen on saatava kohdista 1 ja 2 molemmista vähintään kolme pistettä, jotta sen rahoittamista voidaan harkita. Lisäksi projektihakemuksen on saatava
kohdista 3 ja 4 yhteensä vähintään kuusi pistettä, jotta sen rahoittamista voidaan harkita.
-

Hanke edistää konkreettisin toimin OKM:n valtakunnallisten ESR-teemojen toteutussuunnitelman toimenpidekokonaisuuden Uusilla kasvualoilla ja
rakennemuutoksessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen osion Valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen ja haun painopisteen mukaisia tavoitteita. (30 %)
Hankkeen toteuttajalla (toteuttajilla) on valmiudet luoda kokonaiskuva kehitettäväksi valitun teeman ydinkysymyksistä ja muotoilla vuorovaikutustavat aihepiirin
muuhun, erityisesti alueellisesti ja korkeakouluverkostossa tehtävään työhön. (30 %)
Hankkeen toteuttajalla (toteuttajilla) on vahva ja osoitettu substanssiasiantuntemus. (20 %)
Hankkeen toteuttajalla (toteuttajilla) on monipuolinen ja koeteltu verkosto-osaaminen. (20 %)

