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ESR-PROJEKTIHAKU
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelman ESR- haun Etelä-Suomen alueella. Hakemuksia voi jättää toimintalinjoille 3, 4 ja 5.
Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja
Uudenmaan alueilla.
Haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa http://www.eura2014.fi/.
Hakemukset jätetään järjestelmässä käsittelyyn viimeistään 1.9.2014. 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?
Rahoitusta voivat hakea Etelä-Suomen maakuntien alueella toimivat yhteisöt (esim. kunnat,
koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, yritykset, säätiöt ja yhdistykset).
Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
Haemme nuorille (alle 30-vuotiaille) suunnattuja koulutukseen, työllistymiseen ja
osallisuuden tukemiseen liittyviä hankkeita seuraaviin erityistavoitteisiin:
toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistämisen edistäminen
Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen

toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien
palveluiden parantaminen
Erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja
laadun parantaminen
toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen

Kuvaus rahoitettavista toimista ja kohderyhmistä löytyy rakennerahasto-ohjelmasta
www.rakennerahastot.fi -> Tietoa rakennerahastoista -> Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
-ohjelma. Hakijan tulee tutustua hankkeen toteutusalueen maakuntaohjelmien
painopisteisiin.
Hankkeiden suositeltava toteutusaika on enintään kolme vuotta.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta. ELYkeskuksen tuki on pääsääntöisesti enintään 75 %; korkeammat tukitasot edellyttävät
erityisperusteluita. Muu rahoitus voi olla kunta- tai 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. Lisätietoja käytettävissä olevista
kustannusmalleista www.rakennerahastot.fi ->Hanketoimijalle -> Ohjeita tuensaajalle ->
Yksinkertaistetut kustannusmallit sekä EURA2014 –järjestelmässä.
Valintakriteerit
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee tukea
hakupainotuksia sekä huomioida maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden
arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä, jotka vahvistetaan
myöhemmin. Arviointikriteerit tulevat www.rakennerahastot.fi -sivustolle.

Hakemuksen jättäminen
Hakeminen ohjelmiin tapahtuu EURA2014-järjestelmän kautta. Hakemus osoitetaan Hämeen
ELY-keskukselle ja jätetään viranomaiskäsittelyyn viimeistään 1.9.2014. Hakemus jätetään
vain sähköisesti, hyödyntäen KATSO –tunnistautumista.

Hakemuksen liitteet




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

Lisätietoja ja yhteydenotot
www.rakennerahastot.fi> Etelä-Suomi> Yhteystiedot> ELY-keskus

