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Rahoituskelpoisen ESR-hankkeen suunnittelussa
huomioon otettavat seikat
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
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Hyvä ESR-hanke vastaa johonkin havaittuun alueelliseen tarpeeseen tai ongelmaan
Hankkeen ohjelma-asiakirjanmukaisuus on kaiken perusta!
Varmista, että hanke tukee myös maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista
Hyvässä hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmä on
rajattu
Hyvä ESR-hanke on kustannustehokas
Hakijan on osallistuttava myös itse hankkeen kustannusten rahoittamiseen
Yhteistyötahojen sitouttaminen hankkeeseen jo hakuvaiheessa on tärkeää!
Hankkeen toiminnan jatkuvuus on varmistettava myös sen jälkeen kun hanke päättyy

22.8.2019

1. Hyvä ESR-hanke vastaa johonkin havaittuun
alueelliseen tarpeeseen tai ongelmaan
•
•
•
•

•
•
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Selvitä ensin onko hankeideasi jalostuskelpoinen eli etsi vastaukset kysymyksiin mitä
tehdään, miten tehdään sekä kenelle tehdään ja ennen kaikkea miksi tehdään
Pohdi huolellisesti tuoko hanke jotakin todellista lisäarvoa jo olemassa olevaan
toimintaan nähden
Selvitä mitä hankeideaan liittyviä hankkeita on jo toteutettu, mitä hankkeita on kenties
meneillään tai suunnitteilla alueellasi tai valtakunnallisesti
Selvitä kaikki rahoitusvaihtoehdot (ESR, EAKR, maaseuturahasto sekä kansalliset
rahoitusmahdollisuudet) ja mieti, mikä rahoituslähde palvelee parhaiten oman ideasi
toteuttamista.
Rakennerahastovaroin ei voida rahoittaa hakijan lakisääteistä tai muuten normaaliksi
toiminnaksi katsottavaa toimintaa
Rakennerahastotuki on erityisavustusta hakijan normaalista toiminnasta selvästi
rajattuun kehittämistoimintaan kuitenkin hakijan muuta toimintaa hyödyttävällä tavalla

Etunimi Sukunimi
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2. Hankkeen ohjelma-asiakirjanmukaisuus on kaiken
perusta!
•
•

•
•

•
•
•
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Tutustu ohjelma-asiakirjaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 ennen
hankehakemuksen laatimista
Huomaa, että ohjelma koostuu valtakunnallisesta ohjelmaosasta ja
suuralueohjelmista
– Keski-Suomen ELY-keskus rahoittaa lähinnä maakunnallisia ja ylimaakunnallisia
hankkeita Länsi-Suomen suuralueella (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi,
Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi) sekä Pohjois-Suomen
suuralueella (Keski-Pohjanmaa)
– RR-elyjen valtakunnallista ESR-hankerahoitusta ohjaavat sekä ohjelma-asiakirja
että ministeriöiden (TEM, OKM, STM) politiikkaohjelmat
Ohjelma löytyy internetistä osoitteesta: rakennerahastot.fi
Hankkeen kaikkien tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä kohderyhmän tulee toteuttaa
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 –rakennerahasto-ohjelman jonkin
erityistavoitteen tavoitteita
ESR-hankkeissa kohderyhmänä voi olla vain työikäinen (16 – 64-vuotiaat) väestö
Yrityksille suunnatuissa ESR-hankkeissa toiminta voidaan kohdistaa mikro- ja pkyrityksiin
Suuryritykset eivät voi olla hankkeissa varsinaisena kohderyhmänä
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3. Varmista, että hanke tukee myös maakunnan
strategisten tavoitteiden saavuttamista
•
•
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Hankkeen toiminnan tulee tukea maakunnan toteuttamisohjelman sekä muiden
mahdollisten maakunnan strategioiden tavoitteiden toteuttamista
Hankkeen merkitystä maakunnan kehittämisstrategioiden toteuttamisen kannalta
arvioidaan erityisesti maakunnan yhteistyöryhmässä ja sen sihteeristössä
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4. Hyvässä hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteet,
toimenpiteet ja kohderyhmä on rajattu
•

•
•
•

•
•
•
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Hakemuksessa hankkeen tarvekuvauksessa on syytä välttää tarpeettoman pitkiä
kuvauksia. Hankkeen tarve perustellaan lyhyesti.
Hankkeen tavoitteet määritellään hakemuksessa yksiselitteisesti ja
käytännönläheisesti ja siten, että tuloksia voidaan mitata
Hakemuksessa hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ilmoitetaan ne ryhmät, jotka
ovat hankkeen toimenpiteiden välittömänä kohteena
Välillisinä kohderyhminä voidaan taas ilmoittaa sellaiset tahot, jotka voivat hyötyä
hankkeen toiminnan tuloksista, mutta joihin hanke ei suoranaisesti kohdista
toimenpiteitä
Hankkeen toimenpiteet kuvataan yksilöidysti ja hankkeen toteutukselle määritellään
aikataulu
EURA:ssa on hakemuslomakkeessa jokaisen kysymyksen kohdalla on ohje (?merkki), mitä kussakin kysymyksessä tulisi vastata
Älä kopioi valmista tekstiä kysymyksestä toiseen!
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5. Hyvä ESR-hanke on kustannustehokas
•

•

•

•
•
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Hankkeen kustannusarvion suhteessa tavoitteisiin ja toimenpiteisiin tulee olla
perusteltu ja kohtuullinen
– Hankkeen kustannusarvion kohtuullisuus arvioidaan rahoitusviranomaisen
toimesta aina ennen rahoituspäätöksen antamista ja tällöin pyritään poistamaan
budjetista sellaiset kulut, joiden paikkaa hankkeen ei pystytä perustelemaan eli
älä ylibudjetoi hanketta!
Hankkeeseen voidaan rekrytoida vain rajattu joukko työntekijöitä
– Yksittäisen työntekijän työpanoksen hankkeelle tulee olla vaikuttava. Useamman
henkilön suhteellisen pienten työpanosten käyttämistä tulisi välttää
Useamman tahon toteuttamissa hankkeissa hallinnolliset tehtävät keskitetään
päätoteuttajalle. Osatoteuttajien henkilöstöresurssit keskitetään varsinaiseen
toimintaan
Pääsääntöisesti ESR-hankkeissa ei tueta koneiden ja laitteiden hankintaan vaan niitä
voidaan perustellusta syystä vain vuokrata hankkeen toiminnan ajaksi
Hankkeiden enimmäiskesto on 3 vuotta, mutta kaikkien kehittämishankkeiden
toteuttamiseen ei tarvita maksimiaikaa
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6. Hakijan on osallistuttava myös itse hankkeen
kustannusten rahoittamiseen
•

•

•
•
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KESELY myöntää ESR-hankkeisiin tukea pääsääntöisesti 75 % hankkeen
kokonaiskustannuksista
– Rahoituslain sallima maksimituki 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista
voidaan myöntää vain perustellusta syystä
Hakijan on asetettava hakemuksessa omarahoitusosuus hankkeen kustannusten
kattamiseksi sitoutumalla maksamaan tietyn osan hankkeen kirjanpidon
kustannuksista
– Rahoitusviranomainen aina ratkaisee, mikä on hankkeessa riittävä
omarahoituksen määrä
Hankkeessa voi olla myös ulkopuolisia rahoitusosuuksia kuten esim. kunnilta tai
yrityksiltä ja säätiöiltä haettava rahoitus
Ulkopuolisen rahoituksen tulee olla vastikkeetonta ja se suoritetaan hankkeen
toteuttajan tilille rahasuorituksena
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7. Yhteistyötahojen sitouttaminen hankkeeseen jo
hakuvaiheessa on tärkeää!
•
•

•
•
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Hakijan on varmistettava hankkeen toteutuksen kannalta tärkeiden sidosryhmien
sitoutuminen hankkeen toteuttamiseen jo hakemuksen laatimisen aikana
Useamman toteuttajan hankkeissa päähakijan on laadittava jo hakuvaiheessa
osatoteuttajien kanssa aiesopimus hankkeen toteuttamisesta ja tämä sopimus on
liitettävä hakemuksen oheen
– Mikäli hanke päätetään rahoittaa aiesopimus on muutettava varsinaiseksi
yhteistyösopimukseksi hankkeen toteuttamisesta ennen hankepäätöksen
antamista
Hakijan on oltava yhteydessä TE-toimistoon asiakasohjauksen varmistamiseksi silloin
kun hankkeen kohderyhmään kuuluu työttömiä työnhakijoita
Jos hankkeen toiminta kohdistuu yrityksiin, on yritykset sitoutettava hankkeen
toimintaan mukaan ennen hankepäätöksen antamista
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8. Hankkeen toiminnan jatkuvuus on varmistettava
myös sen jälkeen kun hanke päättyy
•

•
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Hankkeen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon se, että hakija sitoutuu
hankehakemuksessa jatkamaan ja ylläpitämään rakennerahastovaroin rahoitettua
toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen
Niinpä varmista jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, että organisaatiosi johto pyrkii
turvaamaan toiminnan resurssit myös hankkeen päättymisen jälkeen
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Muista tutustua hakuohjeeseen!
•
•
•

11

Keski-Suomen ELY-keskus julkaisee hakuohjeen internetissä osoitteessa:
”rakennerahastot.fi -> Länsi-Suomi” ennen hankehaun aloittamista
Hakuohje sisältää hankehaun painopisteet sekä ohjeita hakemuksen laadintaan
samoin kuin hankkeiden valintakriteerit
Noudata hakemuksen toimittamisessa hakuohjeessa ilmoitettuja määräaikoja sillä
vain määräaikaan saapuneet hakemukset voidaan käsitellä!
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