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ESR+ -IDEAHAKU 

Hämeen ELY-keskus avaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikka 
-ohjelman ESR+ -ideahaun koskien opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovan ja 
kulttuurialan innovaatio-osaaminen toimenpidekokonaisuutta. Hankeideoiden tulee olla 
toimintalinjan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteen 4.2 Uutta osaamista 
työelämään mukaisia. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia tai niiden tulee olla valtakunnallisesti 
vaikuttavia. 

Tavoitteena Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen teemassa on 
• luovien ja kulttuurialojen työpaikkojen lisääntyminen 
• BKT-osuuden nousu 
• työntekijöiden työskentelyedellytysten parantuminen 
• elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi 

Toteuttamisessa otetaan huomioon läpileikkaavat, globaalit toimintaympäristömuutokset, kuten 
digitalisaatio, datatalouden kehitys, ilmastonmuutos sekä väestörakenteen ja Covid 19 pandemian 
aiheuttamat muutokset. 
 
Teeman hankkeilla 

• vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta elinkeinorakenteen monipuolistajana 
o parantamalla liiketoimintaosaamista ja digitaalista osaamista 
o vahvistamalla monialaisia toimintamalleja eri toimialojen kesken 
o lisäämällä matkailullisia valmiuksia 
o kehittämällä kykyä toimia innovaatioalustoina 

• vahvistetaan taide- ja kulttuurialaa kehittämällä mm. seuraavia osa-alueita 
o palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus 
o innovaatiotoiminta 
o  tuotanto-osaaminen 
o kulttuuriympäristöjen kestävä kehittäminen 
o kulttuurisen moninaisuuden osaaminen 

 
Ideahaku 31.10. - 2.12.2022 

Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa tiivistetysti, erillisellä 
idealomakkeella. Idean tulee soveltua rahoitettavaksi Luovan ja kulttuurialan innovaatio- 
osaaminen valtakunnallisesta teemasta. Lisäksi idean tulee olla toimintalinjan 4. Työllistävä, 
osaava ja osallistava Suomi erityistavoitteen 4.2 Uutta osaamista työelämään mukainen. 
Teeman kuvaus löytyy osoitteesta: 
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osaaminen/luovan-ia-kulttuurialan-innovaatio- 
osaaminen1 
  

https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/osaaminen/luovan-ja-kulttuurialan-innovaatio-osaaminen1
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Ideahakulomake: 

Lomake palautetaan viimeistään 2.12.2022. Määräajan jälkeen saapuneita idealomakkeita ei oteta 
käsittelyyn. 

Saapuneet hankeideat käsitellään valtakunnallisen teeman valmisteluryhmässä ja niihin voidaan 
pyytää lausuntoja myös muilta hallinnon asiantuntijoilta. Kaikille haun ensimmäiseen vaiheeseen 
jätetyille hankeideoille annetaan kirjallinen palaute sähköpostilla. 

Palautteessa joko 
1. suositellaan hakemuksen jättämistä varsinaiseen hankehakuun, 
2. ei suositella hakemuksen jättämistä varsinaiseen hankehakuun tai 
3. annetaan vinkkejä hakemuksen parantamiseen/täydentämiseen ennen hakemuksen 

jättämistä varsinaiseen hankehakuun. 
 
Ideahaun infotilaisuus 
Ideahaun infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 9.11.2022 klo 9.30 - 11.00 etätilaisuutena. 
Ilmoittaudu mukaan 

Ideahakuun osallistuneille annetaan palaute tammikuun 2023 aikana. 

Varsinainen haku aukeaa helmi-maaliskuussa 2023. Haun yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin. 
Varsinainen haku tapahtuu sähköisesti internetissä osoitteessa EURA 2021 

Lisätietoja: 
Hämeen ELY-keskus Minna Taipale 
Rahoitusasiantuntija, Rahoitusyksikkö minna.taipale@ely-keskus.fi p. 0295 025 106 

Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju 
Kulttuuriasiainneuvos, Strategisen ohjauksen vastuualue, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto 
kirsi.kaunisharju@gov.fi 
p. 0295 330 144 
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