KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 – SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA
TOIMINTALINJA 4: KOULUTUS, AMMATTITAITO JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN
Valintaperusteet opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaussa joka päättyy 23.3.2018

ESR-NUORISOTAKUU -TOIMENPIDEKOKONAISUUS
Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
LUKIOIDEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ
23.3.2018 päättyvässä haussa haetaan hankkeita, joiden tavoitteena on edistää lukioiden työelämäyhteistyötä luomalla ja pilotoimalla lukioon soveltuvia lukion ja
työelämän yhteistyön toimintamalleja, jotka ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä. (ESR-nuorisotakuu -toimenpidekokonaisuuden kuvaus). Haussa suositaan
verkostomaisia, paikallista laajempia hankkeita.
Opettajien työelämäjaksoista aiheutuvia kustannuksia ei voi sisällyttää hankkeisiin.
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 ESR-nuorisotakuu sisältyy erityistavoitteeseen 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa
tukevien palveluiden parantaminen. Hakemukset pisteytetään erityisten 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.
LUKIOIDEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ
-

Hankkeen toimenpiteillä edistetään välittömästi tai välillisesti koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tai muita siirtymiä työelämän muutosvaiheissa.
(20 %)
Hankkeen toimenpiteillä edistetään koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. (10 %)
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, edistetään ennakoivaa lähestymistapaa tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin. (20 %)
Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä. (20 %)
Hanke kohdistuu erityisesti nuoriin. (20 %)
Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. (4 %)
Hanke tukee yhdenvertaisuutta. (3 %)
Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. (2 %)
Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. (1 %)

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.
LUKIOIDEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ
Toteuttavien hankkeiden tarkentavat valintaperusteet
-

Hankesuunnitelma noudattaa OKM:n valtakunnallisten ESR-teemojen toteutussuunnitelman toimenpidekokonaisuuden ESR-nuorisotakuu osiota Lukioiden
työelämäyhteistyö ja haun painotuksia (15 %)
Hanke toteuttaa hakijan oman organisaation toiminnan ja toimintaympäristön kehittämistä, jolla muutettaan pysyvästi alueen toimintarakenteita. (10 %)
Hankkeessa tehdään paikallista laajempaa, verkostomaista yhteistyötä ja hanke koskee laajasti alueiden lukiokoulutusta ja työelämää sekä muita sidosryhmiä. (20 %)
Työelämä on konkreettisesti mukana hankkeessa ja sen ohella hankkeessa on otettu huomioon myös muita koulumuotoja ja hyödynnetty niiden työelämätoimintoja ja
-yhteyksiä. (20 %)
Työelämäyhteistyötoiminta koskee laajaa opiskelijamäärää, myös opettajisto on siinä mukana laajasti ja saatuja malleja voidaan hyödyntää opetuksessa. (15 %)
Työelämätaidot ja yrittäjyys ovat hankkeessa vahvasti mukana. (15 %)
Hankkeessa luodaan malleja opettajien työelämään tutustumisesta (opettaja TET). (5 %)

