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Lyhyesti ohjelmasta

▪ Ohjelman tavoite: aluekehityspolitiikan parantaminen 

kokemustenvaihdon, innovatiivisten ratkaisujen edistämisen ja osaamisen 

kehittämisen avulla

▪ Ohjelman rahoitus 379 miljoonaa euroa (josta 334 miljoonaa hankkeisiin)

▪ Policy learning platform: https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform

▪ Ohjelma-alue: 27 EU maata + Sveitsi ja Norja

▪ 1 toimintalinja: yhteistyön hallinnoinnin parantamista koskeva erityinen 

Interreg-tavoite (Interreg specific objective: Better cooperation

governance)

▪ Sisällöllisesti 80% rahoituksesta toimintapoliittisiin tavoitteisiin (PO) 1 ja 2 sekä 4: 

työmarkkinoihin, terveydenhuoltoon ja kulttuuriin&turismiin liittyviin erityistavoitteisiin

▪ Loput 20% rahoituksesta PO 3, 5 ja loput 4:n erityistavoitteista sekä paremman 

hallinnoinnin -teemoihin

▪ Em. jakauma on alustava ja voi muuttua ohjelmakauden aikana (tarkemmin mm. 

hakuilmoituksessa)

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform
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Overall programme rationale

Key objective stays the same

improving regional development policies through exchange of 

experience, innovative approaches and capacity building

Slight evolution in eligible area & budget

MEUR 359 

2014-2020

MEUR 379 

2021-2027

30
countries 

involved

29
countries 

involved
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Evolution in focus

1 cross cutting priority on capacity building 4 thematic priorities

2014-2020 2021-2027

     

     

         

      

        

          

Concentration 

principle (80%)
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Smarter Europe

▪ Research and Innovation capacities

▪ Digitisation

▪ SMEs competitiveness

▪ Skills for S3, industrial transition & entrepreneurship

▪ Digital connectivity
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Greener Europe

▪ Energy efficiency

▪ Renewable energy

▪ Smart energy systems

▪ Climate change, risk prevention, resilience

▪ Water management

▪ Circular economy

▪ Nature protection, biodiversity, reducing pollution

▪ Urban mobility for zero carbon economy
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More connected Europe

▪ Sustainable Trans-European Transport Network

(TEN-T)

▪ Sustainable national, regional and local mobility
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More social Europe

▪ Labour market access, quality employment, social 

economy

▪ Education, training, lifelong learning

▪ Social inclusion (marginalised/ disadvantaged groups)

▪ Socio-economic integration of 3rd country nationals 

including migrants

▪ Access to health care & resilience of health systems

▪ Culture and sustainable tourism for economic 

development & social inclusion
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Europe closer to citizens

Sustainable integrated territorial development, culture, 

natural heritage, sustainable tourism and security
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Better governance

Elaboration, management and evaluation of regional 

development policies
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Project features

Two phases

▪ Exchange of experience

▪ Pilot actions possible

▪ Action plan only if needed

▪ Monitoring the results of cooperation

▪ Possible continuation of exchange of experience &

pilot actions

▪ Duration: one year

Core

Follow up

Up to 3 years
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Project features

Definition

▪ partners from different countries working together on a 

shared regional policy issue

Objective

▪ ….to improve the their regional development policies
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Project features

Evolution of the main features = more flexibility

▪ ‘ ighter’ focus on Structural Funds programmes

(only 1 policy instrument per project must be a SF programmes)

▪ More flexibility in the phases

1 core phase & 1 follow-up phase

▪ Action plans depending on core phase results

▪ Pilot actions possible from the start
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Partnership requirements

Involvement of policy responsible organisations

Creation of stakeholder groups
▪ Involvement of all relevant organisations in learning process

Contribution to EU cohesion policy
▪ Wide geographical coverage

▪ Mixing less with more advanced regions
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Projects: who is eligible?

▪ Public bodies (main target group)

(e.g. local, regional, national authorities)

▪ Bodies governed by public law (Directive 2004/18/EC)

▪ Private non profit bodies

Co-financing rates for partners from EU member 

states

▪ 80% for public bodies and bodies governed by public law

▪ 70% for private non profit bodies



Ensimmäinen haku 5.4.-31.5.2022:

▪ https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/get-ready-for-

the-first-call

▪ n. 40% ohjelman varoista sidottavissa, hakemusten laatu ratkaisee

▪ Hakemus sähköisesti portaalin kautta, word-versio lomakkeesta 

nettisivuille em. osoitteessa

▪ https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/first-call-

figures

▪ Toisen haun avautumisesta päätökset syksyn aikana

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/get-ready-for-the-first-call
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/first-call-figures
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Ensimmäisen 

hakukierroksen tuloksia:

- 134 hakemusta

- 1078 partneria / 780 

organisaatiota

- 1,4 milj. euroa keskimääräinen 

projektiesityksen EAKR-osuus

- Haettu EAKR-tuki keskimäärin 

vajaat 200 000 euroa / 

hankepartneri
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Partnereiden jakauma hanke-esityksissä:



Projektivalmisteluun erilaista tukea tarjolla:

▪ Q&A-online sessiot

▪ Lead Applicant-webinaarit

▪ Sihteeristöltä voi pyytää palautetta kolmella eri tavalla, kaikki 

muodot edellyttävät, että on kirjautunut yhteisön jäseneksi

▪ Infomateriaalia: esite, ohjelmaa esittelevä video sekä PLP video

▪ Työkaluja: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/try-

out-our-project-assistance-tools

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/try-out-our-project-assistance-tools


Huomioitavaa (nostoja ohjelmamanuaalista):
▪ Projektin rakenne: pääpaino aluekehittämisen toimia tehostavien hyvien 

käytäntöjen ja kokemusten vaihdossa (osallistuvat alueet työskentelevät 
yhdessä tunnistaakseen uusia ratkaisuja aluekehittämisen haasteisiin ja vievät 
tunnistetut ratkaisut osaksi alueellisia kehittämispolitiikkoja). 

▪ Projektin kesto: Ensimmäisen vaiheen kesto 3 vuotta, kokemusten vaihto.

▪ seurantavaihe 1 vuosi: valittujen politiikkatoimien ensimmäiset vaikutukset ja 
mahdollinen vaikuttavuus, uusien tehokkaampien toimien alueelliset 
vaikutukset.

▪ pilottitoimia voi esittää joko hakuvaiheessa tai sitten puoliväliarvioinnin 
kohdalla. Hankkeessa voi olla yksi tai useampia pilotteja (testing a new
approach to public intervention).  Pilotit osa yhteistä oppimisprosessia -> 
yhdessä suunniteltuja ja toteutettuja (partnerit vähintään 2 eri maasta).

▪ Ns. Action Plan edellytetään vain jos tavoitteita ei ole saavutettu varsinaisen 
hankkeen aikana. 



Huomioitavaa:

▪ Partnerivaatimukset: hankepartneri sitoutuu hankkeeseen omalla 
rahoituksella. Alueelta voi olla muitakin partnereita. Jos ei ole 
politiikkatoimesta vastuussa oleva viranomainen, on partnerin perusteltava 
kytkentänsä ao. politiikkatoimeen. Kumppaneita vähintään 3 maasta, joista 2 
EU-maata. Toimivaksi havaittu noin 5-8 aluetta/5-16 partneria.

▪ Politiikkatoimesta vastuussa olevan viranomaisen oltava partnerina 
hankkeessa vähintään puolessa hankehakemuksessa esitetyistä 
politiikkavälineistä. Muutoin tulee ao. vastuussa olevien viranomaisten 
osallistua ”associated policy authority” roolissa hankkeeseen = sitoumuskirje, 
ei saa projektirahoitusta mutta matkat ja majoituskulut LP:n kautta. 
Stakeholder groupin jäsen.

▪ ”Stakeholder group”: kootaan ko. politiikkaan kytkeytyvät sidosryhmien 
edustajat alueellisesti yhteen. Matka- ja majoituskulut hankkeesen
osallistuvien partnereiden kautta (ulkopuoliset asiantuntijakustannukset).



Huomioitavaa:
▪ Laaja maantieteellinen kattavuus: partnerit kaikilta neljältä maantieteelliseltä 

alueelta. Osa tasapainoista hankekumppanuutta, jossa tavoitellaan myös eri 
kehitysasteella olevien alueiden yhteishankkeita. 

▪ Osarahoitus: julkiset viranomaiset 80% EAKR, yksityiset voittoa tuottamattomat 
organisaatiot 70% EAKR, norjalaiset kumppanit max. 50% norjalaisesta 
rahoituksesta.

▪ Hankkeen budjetti: aiempiin kokemuksiin perustuen 1-2 milj. euroa

▪ Suomalaiset hanketoimijat voivat hakea kansallista vastinrahoitusta kun IE-
hanke on hyväksytty (Lapin liitto)

▪ Yksinkertaistetut kustannusmallit: hyödynnetään toimisto- ja hallintokulujen 
sekä matka- ja majoituskulujen osalta (jälkimmäisessä mahdollisuus myös 
tosiasiallisiin kuluihin perustelluista syistä). 

▪ Hyväksytyt hankkeet saavat valmistelusta kertakorvauksena 17 500 e.



Kansallinen vastinrahoitus:

▪ Lapin liitto myöntää ja maksaa

▪ Ei etukäteissitoumusta

▪ Haetaan EU-rahoituspäätöksen jälkeen

▪ Enintään 70% muusta kuin EU-rahoitusosuudesta

▪ Yhteyshenkilö: Interreg-asiantuntija Maiju Jolma-Taylor/Lapin liitto
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For more information

▪ https://www.interregeurope.eu/

▪ https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

▪ https://www.interregeurope.eu/projectresults/

▪ https://www.interregeurope.eu/policylearning/

https://www.interregeurope.eu/
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://www.interregeurope.eu/projectresults/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
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www.interregeurope.eu

Kiitos!

http://www.interregeurope.eu/

