KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ
2014–2020 SUOMEN RAKENNERAHASTOOHJELMAN
AVOIN ESR-HAKU
Etelä-Suomi, ylimaakunnalliset

21.2.-8.4.2022
Hakijan ohje

2

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastoohjelman ESR-haun Etelä-Suomen alueella.

Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?
ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia
tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä ja edistävät tulos- ja
tuotosindikaattoreiden saavuttamista.
Hankkeiden tulee kohdistua Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelman
toimintalinjalle 3. Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan
erityistavoitteen mukaisia. Tässä haussa on mahdollista hakea lisärahoitusta jo käynnissä olevalle
hankkeelle. Ota tällöin yhteys hankkeen rahoittajaan. Haussa kerätään myös hankeideoita
mahdollisia palautuvia lisävaltuuksia varten. Kuvaus hakumenettelystä ja erityistavoitteiden
sisällöistä alla.
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien
työllistyminen
Mikäli hankkeeseen suunnitellaan osallistujiksi työttömiä, hakijan on
keskusteltava TE-toimiston ja/tai kuntakokeilun kanssa hankkeen
toimenpiteistä.

Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen
lieventäminen.

Kuka voi hakea?
Rahoitusta voivat hakea maakuntien alueella toimivat yhteisöt (esim. kunnat, koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot, yritykset, säätiöt ja yhdistykset).

Huomioitavaa
Hankkeet voivat aloittaa aikaisintaan 1.8.2022. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.12.2023.
Kaikissa hankkeissa tulee olla ELY-keskuksen rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta.
ELY-keskuksen tuki on enintään 80 %; korkeammat tukitasot edellyttävät erityisperusteluita. Muu
rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista ja/tai yksityistä rahoitusta. Hakijan tulee osallistua myös
itse hankkeen rahoittamiseen.
Hankkeen henkilöstökustannuksissa voi olla vain hankkeen kannalta olennaista työpanosta
tekevien henkilöiden palkkakustannuksia. Pienemmät (alle 20 %) työosuudet tulee
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kustannusarviossa merkitä muihin kustannuksiin sisäisinä asiantuntijapalveluina. Rahoittaja voi
vain erityisistä perustelluista syistä hyväksyä alle 20 % työaikaa tekevien palkkakustannukset
henkilöstökustannuksiin.
Hankkeissa käytetään flat rate 40 %- ja lump sum -kustannusmalleja. Käynnissä olevan
hankkeen lisärahoituksen ollessa kyseessä, on mahdollista käyttää myös flat rate 17 % mallia.
Lisätietoja käytettävissä olevista kustannusmalleista on EURA2014-järjestelmässä hakemuksen
täyttöohjeissa sekä www.rakennerahastot.fi >Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle >
Yksinkertaistetut kustannusmallit.

Hakemuksen jättäminen
Hakemukset täytetään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmän kautta. Ennen hakemuksen
täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Hakemukset osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle viimeistään 8.4.2022.
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
EURA 2014 -järjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston
vahvaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäen. Järjestelmään kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen
vahva tunniste:
-henkilökohtaiset pankkitunnukset
-mobiilivarmenne
-varmennekortti.
Pankkitunnisteista saat lisätietoa omasta pankistasi, mobiilivarmenteesta puhelinoperaattorilta ja
osoitteesta https://mobiilivarmenne.fi/ ja varmennekorteista Digi- ja väestötietovirastosta sekä
poliisin sivuilta.
Kaupparekisterissä olevien organisaatioiden (esim. yritykset) nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt
käyvät myöntämässä EURA 2014 -järjestelmään hakemusta tekeville EURA-valtuudet.
Ne organisaatiot, jotka eivät ole kaupparekisterissä (esim. julkiset organisaatiot), käyttävät
virkailijavaltuuttamispalvelua. Organisaatiot hakevat asiointipalvelukohtaista valtuutusoikeutta
jollekin työntekijälleen. Valtuutusoikeuden saanut työntekijä voi tämän jälkeen myöntää omassa
organisaatiossaan EURA 2014 -asiointipalvelun edellyttämiä valtuuksia muille työntekijöille.
Valtuuksia ovat:
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu,
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen
-rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen
hallinnointi.
Kirjautuminen EURA 2014 -palveluun ei onnistu ilman Suomi.fi-valtuuksia.
Lisätietoa asiasta ja mm. ohjeet organisaation kaupparekisteritiedon tarkistamiseksi ja
virkailijavaltuuttamiseen löydät www.rakennerahastot.fi-sivuilta > Hakijalle > Katso-palvelu päättyy
-tilalle Suomi.fi-palvelu
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Hakemuksen liitteet




Päätös tai sopimus muusta rahoituksesta
Yhteishankkeiden yhteistyösopimukset (aiesopimus)
Selvitys organisaation arvonlisäverokohtelusta ko. hankkeessa, mikäli arvonlisäverokulut
sisältyvät hankkeen kustannuksiin. Kuntaorganisaatioiden ALV ei uusissa hankkeissa ole
enää tukikelpoinen.

Valintakriteerit
Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja siinä tulee ottaa huomioon
maakuntien kehittämisen painopisteet. Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean
hyväksymiä arviointikriteerejä.
Hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintakriteerit, jotka löytyvät www.rakennerahastot.fi
>Hakijalle >Hankkeiden yleiset ja erityiset valintakriteerit.
Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet nostavat esiin ne hankkeet, jotka vastaavat parhaiten
ohjelma-asiakirjan painotuksiin.

Horisontaaliset periaatteet
Horisontaalisia periaatteita tarkastellaan kaikissa hankehakemuksissa. Rakennerahasto-ohjelman
horisontaalisia periaatteita ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Hanke voidaan
valita rahoitettavaksi vain, jos horisontaaliset periaatteet on otettu huomioon hankesuunnitelmassa.
Lisätietoa horisontaalisista periaatteista: www.rakennerahastot.fi >Tietoa rakennerahastoista
>Ohjelman erityisteemat

Lisätietoa ja yhteydenotot
www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus
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Elina Mäkelä
rahoitusasiantuntija
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