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1. Yleistä jatkuvasta ESR-hausta
Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) jatkuvan hankehaun LänsiSuomen alueella. Haun tarkoituksena on myöntää ELY-keskuksen vielä käytettävissä oleva ESR:n
ohjelmakauden 2014–2020 alueellinen ja REACT-EU-rahoitus mahdollisimman täysimääräisesti
toteutuskelpoisten ESR-hankkeiden rahoittamiseen. REACT-EU -rahoituksella rahoitettavat
hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Hakemusten laadinnassa on huomioitava, että ohjelmakauden 2014–2020 rahoituksella
rahoitettavien hankkeiden suositeltu päättymispäivämäärä on 31.8.2023. Hankkeelle voi esittää
toteutusaikaa 31.12.2023 saakka. Rahoittava viranomainen muistuttaa kuitenkin siitä, että
ohjelmakauden päättymisestä johtuen ohjelmakauden viimeiset maksatukset tapahtuvat kesäkuun
2024 aikana. Edellä kerrottu tarkoittaa käytännössä sitä, ettei hankkeille voida suorittaa maksatuksia
enää 30.6.2024 jälkeen. Mikäli hanke päättyy joulukuussa 2023, kannattaa hakijan huomioida edellä
mainittu takaraja maksatusten osalta.

Haettavissa oleva rahoitus
Jatkuvassa haussa on rahoitusta haettavissa toimintalinjoissa 3, 5 ja 9 jokaisessa Länsi-Suomen
alueen maakunnassa. Länsi-Suomen alueeseen tässä haussa kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, KeskiPohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen
maakunnat.
Mikäli käytettävissä oleva rahoitus jatkuvan haun aikana loppuu jossain maakunnassa tai
toimintalinjassa, hakuilmoitusta päivitetään vastaamaan voimassa olevaa tilannetta. Mahdolliset
muutokset ilmoitetaan hakuilmoituksen yläosassa kootusti.

Hakujaksot
Jatkuvaan hakuun saapuvia hakemuksia käsitellään hakujaksoittain. Hakujakson päätyttyä
rahoittava viranomainen arvioi kyseisellä jaksolla saapuneet hakemukset ja tekee niistä päätökset.
Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn seuraavasti:
•
•
•
•

2.9.2022 mennessä
18.10.2022 mennessä
15.11.2022 mennessä
13.12.2022 mennessä

Haettavat hankkeet
Tässä hankehaussa ESR-rahoitusta voidaan myöntää:
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1. Uusille hankkeille, jotka toteutusajan puitteissa painottuvat alueellisen tarpeen pohjalta
valitulle kohderyhmälle toteutettaviin konkreettisiin työmarkkinoille pääsyä tai työmarkkinoilla
pysymistä edistäviin toimenpiteisiin.
2. Alueellisiin tarpeisiin perustuville nopeille innovatiivisille kokeiluhankkeille, joiden kesto on
enintään 12 kk. Rahoitus voidaan myöntää kertakorvaus (lump sum) -kustannusmallia
käyttäen. Tässä huomioidaan ohjelmakauden 2021–2027 toteutukseen liittyvät pilotoinnit.
3. Käynnissä oleville hankkeille lisärahoitusta täydentäviin osiin, jotka tuovat selkeää lisäarvoa
olemassa olevaan hankkeeseen.
Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina Länsi-Suomen
alueella.
ESR:n REACT-EU-rahoitus (rakennerahastot.soft.ware.fi) on tarkoitettu erityisesti nopeaan
reagoimiseen koronapandemian työmarkkinoilla aiheuttamiin häiriöihin ja haasteisiin.
REACT-EU rahoituksella tuetaan COVID-19 pandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen
korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle
elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hakijan kannattaa tutustua
ko. alueen selviytymissuunnitelman sisältöön.

Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastoohjelman erityistavoitteiden mukaisia. Ohjelma-asiakirja löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi>
Rakennerahastojen verkkosivusto 2014-2020 > Tietoa rakennerahastoista > Kestävää kasvua ja
työtä 2014–2020 -ohjelma.
Jatkuvassa haussa ovat Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat
ja erityistavoitteet
Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)
•

•
•

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
(erityistavoite 6.1)
esim. Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen yhteistyössä yritysten ja muiden
työnantajien kanssa
Kansainvälisten osaajien rekrytointi ja asettautumispalvelujen kehittäminen yhteistyössä
kuntien ja yritysten kanssa
Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (erityistavoite 7.1)
Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (erityistavoite 8.1)

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)
•

Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (erityistavoite 10.1)

REACT-EU ESR toimenpiteet (toimintalinja 9)
•
•

Digitaalisten taitojen parantaminen (erityistavoite 12.3)
esim. Digiturvallisuuden osaamisen kehittäminen ja digitaitojen lisääminen toisella asteella
Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden lisääminen (erityistavoite 12.4)
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esim. Yritysten valmiudet työllistää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä

Tarve hankkeelle, tavoitteet ja uutuusarvo
Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan
tarvelähtöisiä ja konkreettisia. Hakemuksessa on konkreettisesti kuvattava paikalliset/ alueelliset
toimintaympäristöstä esiin nousevat hankkeen kohderyhmien tarpeet, joihin hakemuksella halutaan
vastata. Hankkeelle on asetettava tarpeita vastaavat selkeät ja konkreettiset, sekä sisällölliset että
määrälliset, tavoitteet. Hakemuksessa on kuvattava niin ikään selkeästi ja konkreettisesti ne
toimenpiteet, joilla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Hakijan on pystyttävä hakemuksessa myös
selkeästi osoittamaan kehitettävien ratkaisujen uutuusarvo jo olemassa oleviin palveluihin ja
toimintamalleihin nähden.
Useamman toteuttajan yhteishankkeessa on tärkeää huomioida, että hanketoimijoiden välinen
työnjako on mietitty ja kuvattu selkeästi hankehakemuksessa. Muiden hakemuksessa mainittujen
yhteistyötahojen, jotka eivät saa tukea haettavasta hankkeesta, kanssa on neuvoteltava ennen
hakemuksen jättämistä ja niiden rooli hankkeen toteutuksessa on tuotava hakemuksessa selkeästi
esiin (esimerkiksi ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat ja muut viranomaiset sekä muut alueelliset
toimijat, kuten maakunnan liitto, kauppakamari, yrittäjäjärjestöt tai kolmannen sektorin toimijat).
On hyvä muistaa, että ESR-rahoitus taipuu kevennettyjen kustannusmallien myötä myös pieniin ja
lyhytkestoisiin kokeiluhankkeisiin. Kannustamme hakijoita myös tällaisten konkreettisten
kokeiluhankkeiden suunnitteluun ja hakemiseen.
Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoille ja niiden erityistavoitteille on asetettu tulos- ja
tuotosindikaattoreita, jotka on esitetty ohjelma-asiakirjan liitteissä 2 ja 3 sekä REACT-EU:ta
koskevassa ohjelmanmuutoksessa. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään, että ne tuottavat
mitattavia tuloksia ja edistävät erityistavoitekohtaisten tulos- ja tuotosindikaattoreiden saavuttamista.
ESR:n alueellisen rahoituksen osalta hankkeiden on tuettava myös toiminta-alueensa
maakuntien maakuntaohjelmiin kirjattuja tavoitteita ja painotuksia. Tietoa maakunta ohjelmista
löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi> Rakennerahastojen verkkosivusto 2014-2020 > LänsiSuomi > Kehittämisen painopisteet, josta löytyvät linkit maakuntien sivuille. REACT-EU-rahoituksen
osalta hankkeiden on lisäksi tuettava maakunnallisten selviytymissuunnitelmien tavoitteita.

Kuka voi hakea?
Rahoituksen hakijoina (tuensaajat) voivat olla erilaiset yhteisöt, esimerkiksi kunnat, koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot, yritykset, säätiöt ja yhdistykset. Mahdolliset tuensaajat vaihtelevat
erityistavoitteittain. Tarkemmat tiedot löytyvät rakennerahasto-ohjelman ja REACT-EU
ohjelmanmuutoksen toimintalinjojen erityistavoitekohtaisista kuvauksista.
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Minkä verran rahoitusta voi hakea?
Tässä haussa ELY- keskus voi myöntää uudelle hankkeelle tukea enintään 80 % hankkeen
kustannuksista.
Lopullinen
tukitaso
määräytyy
rahoituspäätöstä
edeltävissä
rahoitusneuvotteluissa. Kaikissa hankkeissa on oltava ELY-keskuksen myöntämän ESR- ja valtion
vastinrahoituksen lisäksi myös muuta rahoitusta. Hakijan (ja mahdollisten osatoteuttajien) on
osallistuttava myös itse hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus).
Lisärahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen yleiset ja erityistavoitekohtaiset
valintaperusteet täyttyvät edelleen. Lisärahoitusta voidaan myöntää hankkeelle enintään
hankkeen alkuperäisen tukiprosentin mukaisesti. Hankkeelle tulee osoittaa tarvittava
omarahoitusosuus tai ulkopuolinen rahoitus, josta toimitetaan dokumentti hakemuksen liitteenä.
ESR- ja valtion rahoitus maksetaan hanketoteuttajalle toteutuneiden kustannusten perusteella
jälkikäteen. Tietyin edellytyksin hanketoteuttajalle voidaan maksaa osa rahoituksesta ennakkona,
lisätietoa: www.rakennerahastot.fi> Rakennerahastojen verkkosivusto 2014-2020> Hanketoimijalle
> Ohjeita tuensaajalle > Maksatuksen hakeminen.

Miten rahoitusta haetaan?
Uudet hankkeet
Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014 -järjestelmässä osoitteessa
https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemusta täytettäessä hakijan on tärkeää perehtyä järjestelmästä
löytyviin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle ja jätetään EURA2014 -järjestelmässä
viranomaiskäsittelyyn.
Hakemuksen viranomaiskäsittelyyn jättämisessä kannattaa huomioida, että EURA2014 -järjestelmä
estää virheellisesti täytetyn hakemuksen jättämisen viranomaiskäsittelyyn. Hakemuksen mahdollisia
puutteita voi tarkastella koko hakemuksen täyttöprosessin ajan ”Tarkista”-toiminnon avulla.
Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimisesta löytyvät tämän ohjeen kohdasta 3 ”Ohjeita hakemuksen
laatimiseen”. Lisätietoja antavat tarvittaessa myös ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat (ESR).
Lisärahoituksen hakeminen käynnissä olevalle hankkeelle
Käynnissä olevan hankkeen toteuttaja laatii vapaamuotoisen perustellun hakemuksen, jossa kertoo
myös hankkeen nykyisen toteutuksen tilanteen sekä tulokset ja arvioi määrärahojen riittävyyden.
Lisärahoitushakemuksesta tulee käydä ilmi:
•
•
•
•
•
•

Mihin tarpeeseen lisärahoituksella vastattaisiin ja miten tarve on todettu
Mitä lisärahoituksella tavoitellaan (tavoitteet, tulokset ja tuotosindikaattorit)
Mitä toimenpiteitä lisärahoituksella tehtäisiin
Perustelut voimassa olevan hankesuunnitelman tavoitteiden/ toimenpiteiden/ tulosten
näkökulmasta
Lisärahoituksen kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelma.
EU- rahoituksen määrän tulee olla voimassa olevan hankepäätöksen %-osuuden mukainen
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Hankkeen nykyinen ja suunniteltu uusi päättymispäivämäärä

Käynnissä olevien hankkeiden lisärahoitustarpeiden osalta pyydämme olemaan yhteydessä
rahoittajan yhteyshenkilöön. Rahoittajan yhteyshenkilö vapauttaa EURA:ssa hankehakemuksen
täydennettäväksi ja toteuttaja liittää siihen vapaamuotoisen muutoshakemuksen ja jättää
muutoshakemuksen käsittelyyn EURA:ssa. Tässä vaiheessa ei EURA:ssa muuteta
hankesuunnitelman sisältöä.
Lisärahoitusesitykset käsitellään hankkeiden ohjausryhmissä sekä tarvittavissa toimielimissä.
Muutoshakemus arvioidaan kuten muutkin hakemukset. Lisärahoituksen myöntämisen
edellytyksenä on, että hankkeen yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet täyttyvät edelleen.

Miten hankkeet arvioidaan?
Hankkeiden arvioinnissa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä
arviointiperusteita, jotka löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi > Rakennerahastojen
verkkosivusto 2014-2020 > Hakijalle > Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet.
Hakemuksen on täytettävä kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet tullakseen valituiksi.
Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia ja nostavat esille ne hakemukset, jotka
vastaavat parhaiten ohjelma-asiakirjan erityistavoitteiden sisältöä sekä ohjelmassa määriteltyjä
horisontaalisia periaatteita (tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys ja EU:n Itämeren alueen
strategian tukeminen). Erityiset valintaperusteet pisteytetään asteikolla 1–5, minkä lisäksi niille on
määritelty painoarvot. Tähän hakuun asetetut erityisten valintaperusteiden painoarvot löytyvät
hakuohjeen liitteenä olevista taulukoista.
Rahoittava viranomainen on lisäksi määritellyt toimintalinja 3 ja 5 hankkeille yhden alueellisen
valintaperusteen: ”Hanke tukee toteutusalueen maakunnan maakuntaohjelmien tavoitteita”. Tämä
valintaperuste pisteytetään asteikolla 1–5.
Toimintalinja 9 REACT-EU hankkeissa on kaksi alueellista valintaperustetta: “Hanke tukee
toteutusalueen maakunnan maakuntaohjelmien tavoitteita” sekä “Hanke tukee toteutusalueen
selviytymissuunnitelman tavoitteita”. Kummatkin valintaperusteet pisteytetään erikseen asteikolla
1–5.
Hakemuksen on arvioinnissa saatava vähintään puolet sekä erityisten että alueellisten
valintaperusteiden painotetuista pisteistä, jotta sitä voidaan harkita rahoitettavaksi.
Rahoittavan viranomaisen lisäksi hakemukset käsitellään kunkin maakunnan yhteistyöryhmän
sihteeristössä (MYRS) ja maakunnan mukaan tarvittaessa myös maakunnan yhteistyöryhmässä
(MYR).
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2. Erityistavoitekohtaiset täsmennykset
Erityistavoitteen 7.1 (Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen) kohderyhmänä voivat olla
sekä yritykset että julkisen sektorin työorganisaatiot.
Erityisesti toimintalinjan 3 ja osin myös toimintalinjan 5 osalta hankehakemusten valmistelussa on
huomioitava alueella toteutettavat työllisyydenhoidon kuntakokeilut sekä kokeilujen asiakasryhmien
että toimivaltaisten viranomaisten alueelliset muutokset. Hakijan on kuultava kuntakokeilua
toteuttavia viranomaisia hankkeensa suunnitelmasta ennen hakemuksen jättämistä hakuun, mikäli
hankkeen toteuttaminen edellyttää kuntakokeilujen piiriin kuuluvien kohderyhmien asiakasohjausta
tai toteuttaa tähän kohderyhmään kohdistuvia muita toimenpiteitä.
Erityisesti toimintalinjan 5 hankehakemuksissa on huomioitava kansalliset strategiat (esim.
kansallinen mielenterveysstrategia), kansallisesti tuettu valtionavustustoiminta (STM rahoitus ja
avustukset (thl.fi)) sekä jo aikaisemmissa hankkeissa tehty työ ja niiden tulokset. Sosiaalisen
osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokran kokoamat ja tarjoamat työkalut ja mallit (thl.fi)
on tarpeen huomioida jo hakemusta valmisteltaessa.

3. Ohjeita hakemuksen laatimiseen
Kustannusmallit
Hankkeissa käytetään pääsääntöisesti Flat rate 17 % -kustannusmallia.
Perustellusta syystä voidaan myös käyttää:
•
•
•

Flat rate 15% -kustannusmallia
Flat rate 40% -kustannusmallia tai
Lump sum (kertakorvaus) -kustannusmallia.

Lump sum -kertakorvausmalli sopii pienille hankkeille, joiden tulokset/toimenpiteet voidaan
yksiselitteisesti ja selvästi määritellä jo hakemusvaiheessa ja joissa tulosten saavuttamiseen liittyvä
riski on vähäinen. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi hankkeet, joissa on yksi tavoite sekä
hankkeet, jotka perustuvat kertaluonteisen toimenpiteen toteuttamiseen.
Kertakorvausmallin mukaisissa hankkeissa julkisen rahoituksen (EU/valtio + kuntaraha + muu
julkinen rahoitus) määrä voi olla korkeintaan 100 000 €. Julkisen tuen lisäksi hankkeen rahoituksessa
voi olla mukana myös yksityistä rahoitusta.
Kertakorvaukseen perustuvan hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon, että
hankehakemuksessa hakijan on kuvattava hankkeensa tavoitteet/tulokset, toimenpiteet, toiminnan
kohderyhmä sekä hankkeen kustannusarvio realistisesti, yksilöidysti sekä yksiselitteisesti.
Hankkeen tulosten määrittelemistä varten hankkeessa on tuotettava aineistoa, jolla
hankepäätöksessä hyväksytyt tulokset/toimenpiteet voidaan todentaa.
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Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista löytyy osoitteesta www.rakennerahastot.fi >
Rakennerahastojen verkkosivusto 2014-2020 > Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle >
Yksinkertaistetut kustannusmallit. Tietoa löytyy myös EURA2014-järjestelmästä. Vaihtoehtoisen
kustannusmallin käyttämisestä on hyvä olla jo hakemusvaiheessa yhteydessä rahoittajaan.

Osallistujat ESR-hankkeissa
Mikäli kehittämishankkeen toiminta kohdistuu työttömiin henkilöihin, on hankkeen toimen- piteistä ja
yhteistyöstä (esimerkiksi asiakasohjaus) keskusteltava TE-toimiston kanssa ennen rahoituksen
hakemista. Yhteistyön sisältö tulee kuvata hakemuslomakkeessa. Asiakasohjaus hankkeeseen on
kuitenkin hankkeen toteuttajien vastuulla.
Mikro- ja pk-yrityksiin sekä muihin työorganisaatioihin kohdistuvissa hankkeissa edellytetään
hankkeeseen sitoutuneita osallistuvia yrityksiä ja muita työorganisaatioita. Hakemuksen
liitteenä on hyvä toimittaa mahdollisimman monen osallistuvan yrityksen/työorganisaation osalta
aiesopimus,
aiesitoumus
tai
muu
todennettavissa
oleva
yrityksen/työorganisaation
osallistumishalukkuutta osoittava dokumentti. Hankkeiden rajallisesta toteutusajasta johtuen on
tärkeää, että hankkeen kohderyhmä on sitoutettu mukaan hankkeeseen jo hankkeen
suunnitteluvaiheessa.

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?
Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta
merkityksellisten aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö. Lisäksi on selvitettävä,
miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen.
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuensaajalla on oltava riittävät taloudelliset ja
muut edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan
jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminnan on oltava siirrettävissä jonkun muun
nimetyn tahon vastuulle. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.
Hakemuslomakkeeseen, rakennerahasto-ohjelmaan sekä EURA2014 -järjestelmässä oleviin
ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti hakemusta laadittaessa. Hanketta suunniteltaessa on
etukäteen harkittava, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke
kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt
muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta käsittelevä viranomainen voi hakemuksen arviointivaiheessa harkintansa mukaan kuitenkin vaihtaa hakemuksessa ilmoitetun toimintalinjan ja
erityistavoitteen kuultuaan asiassa ensin hakijaa.
Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä on oltava
sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia. Sopimus toimitetaan
hakemuksen liitteenä.
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Hakemuksen jättäminen
Hakemukset täytetään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmän kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä
hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
EURA 2014 -järjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston
vahvaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäen. Järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen
vahva tunniste:
•
•
•

henkilökohtaiset pankkitunnukset
mobiilivarmenne
varmennekortti

Hankehakija voi itse valita haluamansa tavan. Pankkitunnisteista saa lisätietoa omasta pankista,
mobiilivarmenteesta puhelinoperaattorilta ja osoitteesta mobiilivarmenne.fi ja varmennekorteista
Digi- ja väestötietoviraston sekä poliisin sivuilta.
Tunnistautumisen lisäksi EURA 2014 -järjestelmän käyttämiseksi tarvitaan Suomi.fi-valtuudet. EURA
2014 -asiointipalvelun käyttö edellyttää, että hankehakijan organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen
henkilö myöntää hänelle valtuuden palvelun käyttöön Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Palvelussa on
kolme valtuutta, joita organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi myöntää organisaationsa
EURA 2014 -käyttäjille:
•
•
•

rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu,
rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen sekä
rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi.

Hakemuksen liitteet
•
•
•

•

Päätös tai sopimus (vähintään aiesopimus) muusta ulkopuolisesta rahoituksesta (ei tarvita
päähakijan/osatoteuttajien omarahoituksesta).
Yhteishankkeissa päähakijan ja osatoteuttajien väliset (aie)sopimukset hankeyhteistyöstä.
Mikro- ja pk-yrityksiin kohdistuvien hankkeiden osalta hankkeeseen osallistuvien yritysten
kanssa tehdyt aiesopimukset tai yrityksiltä saadut aiesitoumukset tai muut yritysten
sitoutumisen todentavat dokumentit.
Verottajan tai muu vastaava selvitys päähakijan ja osatoteuttajien arvonlisäveromenettelystä
hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut sisältyvät hankkeen kustannuksiin. Selvitys
arvonlisäveromenettelystä pyydetään viimeistään siinä vaiheessa, kun hanke on päätetty
rahoittaa.

10

LISÄTIETOA JA YHTEYDENOTOT
Lisätietoja antavat ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat (rakennerahastot.fi)
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ESR-valintaperusteet /Keski-Suomen ELY-keskus
Erityiset valintaperusteet painotuksineen

Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa
olevien työllistymisen edistäminen

Painotus %

Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.

15

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.

15

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

Yhteensä

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1–5):

100

Painotus %

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.

100

Yhteensä

100
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Erityistavoite 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Painotus %

Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta
välittömästi tai välillisesti.

25

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja
kilpailukyvyn edistämiseksi.

25

Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja.

15

Hanke edistää - erityisesti ikääntyvien - työurien pidentämistä ja työllisyyttä.

10

Hankkeen toimenpiteet edistävät vähähiilistä taloutta.

5

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

Yhteensä

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1–5):

100

Painotus %

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.

100

Yhteensä

100
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Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen

Painotus %

Hankkeen toimenpiteillä edistetään naisten ja miesten työllistymistä välittömästi
tai välillisesti aloille tai tehtäviin, joissa he ovat vähemmistösukupuolen
edustajia.

15

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin toimenpiteisiin sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

20

Hankkeessa syntyy tasa-arvoa edistäviä konkreettisia tuloksia.

15

Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä.

10

Hanke kohdistuu erityisesti yrittäjinä toimiviin naisiin tai syrjäytymisvaarassa
oleviin miehiin.

15

Hanke vastaa osaltaan paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin.

10

Hanke tukee yhdenvertaisuutta.

5

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

5

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.

5

Yhteensä

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1–5):

100

Painotus %

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.

100

Yhteensä

100
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Erityistavoite 10.1: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn
parantaminen

Painotus %

Hankkeen toimenpiteillä edistetään osallistujien etenemistä kohti työelämää.

20

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin työ- ja toimintakykyä lisääviin palveluihin ja/tai
toimintamalleihin.

20

Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä ja/tai monialaisten palvelujen
hyödyntämistä koordinoidusti.

5

Hanke kohdistuu erityisesti ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin.

15

Hanke vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja.

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

Yhteensä

Alueelliset valintaperusteet (pisteet 1–5):

100

Painotus %

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.

10

Yhteensä

10

15

Erityistavoite 12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen

Painotus %

Hanke kohdistuu henkilöihin tai organisaatioihin, joiden tilanne
koronapandemiasta seuranneen digiloikan vuoksi on muodostunut
haasteelliseksi.

20

Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.

5

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin palveluihin ja/tai toimintamalleihin hyödyntämällä digitaalisia
ratkaisuja.

20

Hankkeessa parannetaan osallistujien digitaalisia taitoja heidän työmarkkinaasemansa parantamiseksi ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisensa ja
hyvinvointinsa edistämiseksi.

20

Hanke vahvistaa kansalaistoimija- ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja.

5

Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä.

5

Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen
hiilineutraalius 2035-tavoitteen toteumista

5

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

Yhteensä

Alueellinen valintaperuste (pisteet 1–5):

100

Painotus %

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.

50

Hanke tukee toteutusalueen selviytymissuunnitelman tavoitteita.

50

Yhteensä

100
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Erityistavoite 12.4 Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden
edistäminen

Painotus %

Hanke kohdistuu yrityksiin ja niiden henkilöstöön, joihin koronapandemian
seurauksena muuttunut toimintaympäristö on vaikuttanut haitallisesti.

20

Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.

10

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa
olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja
kilpailukyvyn edistämiseksi.

15

Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja.

5

Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta
koronapandemiasta aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi.

15

Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen
hiilineutraalius 2035 -tavoitteen toteumista.

15

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

Yhteensä

Alueellinen valintaperuste (pisteet 1–5):

100

Painotus %

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.

50

Hanke tukee toteutusalueen selviytymissuunnitelman tavoitteita

50

Yhteensä

100

