Hakuinfo 16.3.2022 - Kysymyksiä ja vastauksia
Koonti tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista.

Kysymys: Onko syksyllä toiset hakukierrokset EAKR:iin sekä ESR:ään? ajankohtaa tiedossa?
Vastaus: ESR:n osalta on varmastikin hakukierros myös syksyllä, tarkempaa ajankohtaa ei vielä ole
tiedossa. Ympäristö-EAKR:n osalta syksyn hakukierros riippuu paljolti siitä, miten suurta kysyntä on
hankerahoitukselle nyt kevään haussa.

Kysymys: Missä julkaistaan hankkeiden tulokset koulus- ja työllisyystulokset? Voiko jostain verrata
hankkeiden onnistumisprosentteja? Kiinnostaisi tietää mitkä työllisyyshankkeet on PP-maan alueella
olleet toimivia ja miten niistä voi oppia
Vastaus: Hankkeiden loppuraportit on luettavissa RR-tietojärjestelmissä. Niissä toki ei useinkaan tehdä
vertailua muihin hankkeisiin, vaan kerrotaan sen kyseisen hankkeen tuloksista. Hankkeiden toimintaa
arvioidaan myös valtakunnallisesti, mutta silloin tulokset ovat hyvin yleisellä tasolla. Ehkä paras tieto on
aina paikallistasolla eli meillä alueemme rahoitusasiantuntijoilla.

Kysymys: Voidaanko työelämän kehittymiseen tähtäävä kehittämishanke kohdistaa kuntaan? Eli voiko
kunta hakea hanketta omien sisäisten käytänteiden, prosessien, sisäisten palveluiden,
työhyvinvoinnin/työssäjaksamisen yms. teemoissa?
Vastaus: Kunta voi olla tuen hakijana ja sellaisia hankkeita on rahoitettu tälläkin ohjelmakaudella.
Erityisesti Lapissa kunnat ovat olleet aktiivisia ja meillä on useitakin kuntiin kohdistuvia työhyvinvoinnin
edistämiseen liittyviä hankkeita. Aina pitää tietysti muistaa se, että hankkeiden tulokset pitää olla
yleisesti hyödynnettävissä

Kysymys: Tuleeko erityistavoite 4 hakuun myös syksyllä?
Vastaus: Toimintalinjan 4 kaikki erityistavoitteet (3 kpl) ovat hyvin todennäköisesti auki myös syksyn
haussa.

Kysymys: Onko TL2 valtakunnallisiin teemoihin tulossa erillinen hakuinfo?
Vastaus: TL 2 valtakunnallisiin on tulossa erillinen info 5.4. (tiedote löytyy RR-sivuilta lähiaikoina).
Valtakunnalliset käynnistetään hallintoa ja toteutusta tukevan koordinaatiohankehaulla eli em. info
keskittyy erityisesti siihen ja teemojen (3 kpl) yleisesittelyyn.

Kysymys: Rahoitetaanko maisterikouluhankkeita?

Vastaus: Ohjelmassa on mainittu erikseen täydennys- ja erikoistumiskoulutukset. Mahdollisten
maisterikoulutusohjelmien osalta niiden tulee olla elinkeinolähtöisiä ja alueen tarpeista lähteviä, ja toki
niissä tulee olla jotain uutuus-/lisäarvoa myös.

Kysymys: ESR+ ohjelma-asiakirjassa TL 5 osalta yhtenä erityistavoitteena on "edistää soveltavaa
tutkimusta". Voiko tätä avata hieman, ts. mitä tällä tarkoitetaan tai mitä ko. tavoite mahdollistaa? Ja
onkohan TL 5 valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta tarkempaa aikataulutietoa vielä?
Vastaus: TL5 kokonaisuuteen liittyen on meille rahoittajatahoille huomenna yhteinen palaveri, jonka
pohjalta sisällöt ja aikataulut, ml. valtakunnallinen koordinaatiohanke, varmasti tarkentuvat. Tarkoitus on
järjestää erillistä infoa tästä TL5 kokonaisuudesta hakijoille ja meiltä rahoittajilta voi toki kysyä myös
suoraan vaikka sähköpostilla, missä kokonaisuuden osalta mennään.

Kysymys: Onko tauon jälkeen tulevat hankkeiden esittelyt sellaisia, joiden haku alkaa myöhemmin?
(syksyllä)
Vastaus: Tauon jälkeen kuulemme ympäristö-EAKR hankkeiden hausta ja erityistavoitteista. YmpäristöEAKR-hankkeiden haku on myös nyt keväällä, samanaikaisesti ESR-hankkeiden haun kanssa

Kysymys: Joudun poistumaan, niin sillä kysyn, työllistäminen kiinnostaa, pitkäaikaistyöttömät,
maahanmuuttajat meidän alueella ym?
Vastaus: Tarkoitatko nyt jotain tiettyä maakuntaa vain koko Pohjois-Suomea? Työttömät,
pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ovat tärkeitä asiakkaita kaikissa ESR+
erityistavoitteissa.

Kysymys: Myöhästyin vähän alusta: oliko jo tiedossa minä päivänä avautuu ESR+-haku?
Vastaus: ESR+ haku olisi tarkoitus olla auki 1.4. - 31.5., mutta ei ole vielä täysin varma aikataulu.
Ilmoittelemme hausta heti mm. rakennerahastot.fi -sivuilla kun saamme sen auki, hakujärjestelmä
(EURA2021) tarvitsee vielä pientä viilausta.

Kysymys: Suomi on irtautumassa nopealla aikataululla Venäjältä tuotavasta fossiilisesta energiasta
kotimaiseen vihreään energiaan. Näkyykö tämä nopeasti käsillä oleva odottamaton muutos jollakin
tavalla rahoitettavissa hankkeissa?
Vastaus: Ympäristö-EAKR:n sisällöt ovat sellaisia, että siltä voi varmasti löytyä ratkaisuja sekä akuuttiin
käynnissä olevaan muutokseen että pidemmän tähtäimen tavoitteisiin vihreään siirtymään liittyen. Ehkä
asia näkyy erityisen runsaana hakemusmääränä?

Kysymys: Onko tiedossa jo, voiko ryhmähankkeita hakea jo ensimmäisessä haussa?

Vastaus: Ryhmähankkeita pitäisi pystyä hakemaan kunhan ESR+ -haku aukeaa.

Kysymys: TL 2 on 262 keur Lapissa vai TL 2.1? ja onko tämä yhden hankkeen maksimi vai koko
rahoituksen määrä?
Vastaus: Diassa mainittu 0,262 M€ tarkoittaa erityistavoitteessa 2.1 "Energiatehokkuustoimenpiteiden
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen" nyt keväällä avautuvassa haussa olevan
käytettävissä olevan rahoituksen määrää. Ko. erityistavoite on auki ainoastaan Lapissa. summat ovat nyt
kevään ensimmäisessä haussa käytössä olevat valtuudet / erityistavoite / maakunta. Ei siis koko
ohjelmakauden käytettävissä oleva rahoitus ympäristö-EAKR-hankkeisiin.

Kysymys: Mitä voitte kommentoida hankkeiden laajuudesta? Onko ESR/EAKR-hankkeissa tällä kaudella
toimijoiden osalta minimimäärän suositusta? Voiko yksi hakija saada myönteisen päätöksen? Onko
tavoitteena sisällöllisesti (+toimijoiden ja eurojen osalta) laajat hankkeet vai hyvin fokusoidut hankkeet?
Vai onko niin, että laajuus ym. riippuu hankkeen keskeisestä tavoitteesta ja toteutuksen ideasta?
Vastaus: Yksi toimija voi toki hakea. Aina pitää kuitenkin muistaa, että odotamme hankkeilta
vaikuttavuutta ja sitä, että tulokset ovat yleisesti levitettävissä ja hyödynnettävissä. Kaikki oleelliset
verkostot ja yhteistyötahot tulee kartoittaa valmisteluvaiheessa ja tämä yhteistyö myös kuvata
hankehakemuksessa.

Kysymys: Tuleeko ympäristö-EAKR:n lisäksi nyt keväällä haku auki myös muille EAKR-erityistavoitteille,
esim. TL1 ET 1.2 (1.ii)?
Vastaus: Ympäristö-EAKR-rahoitusta on käytössä vain noissa Paulan kuvaamissa neljässä
erityistavoitteessa. Muissa EAKR-erityistavoitteissa rahoitusta on haettavissa maakuntien liittojen kautta
(yleishyödylliset kehittämishankkeet) heidän hakuaikataulujen mukaisesti sekä ELY-keskuksen
yritysrahoituksen kautta (yrityskohtaiset hankkeet).
EAKR-rahoituksen esittely koski nyt vain ELY-keskuksen TÄSSÄ haussa jaettavissa olevaa rahoitusta ja
sisältöjä. Muilla rahoittajilla (liitot ja yritysrahoitus) on omat haut ja valtuudet vastaavissa TL:ssa ja
erityistavoitteissa ja ympäristöEAKRää laajemminkin eli ml. TL 1 ja et 1.2 ja et 1.3.

Kysymys: Olisiko Pohjois-Suomen rakennerahastot sivulle mahdollista saada viranomaisten yhteinen
materiaalipankki? Itä-, Länsi- ja Etelä-Suomen suuralueilla tällaisia materiaalipankkeja on. Olisi näin
mahdollista saada kaikkien viranomaisten infomatskut näin yhdestä paikasta. Malli Itä-Suomen
vastaavaan: https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/materiaalipankki
Vastaus: Selvitämme materiaalipankin käyttöä myös Pohjois-Suomen osion osalta.

