
Paula Mikkola
NPA ohjelman kansallinen kontaktihenkilö (FIN-RCP)

puh. 040 7118 380
paula.mikkola(a)lapinliitto.fi
www.interreg-npa.eu



Ohjelma-
alue

• Irlanti (länsiosa)

• Ruotsi (Västerbotten, Norrbotten) 

• Suomi (8 maakuntaa)

• Norja (Nordland,Troms-
Finnmark) 

• Islanti

• Färsaaret

• Grönlanti  



Tl 1: Innovaatiokapasiteetin vahvistaminen

1.1. Tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin kehittäminen ja uusien 
teknologioiden käyttöönotto (älykkään erikoistumisen strategiat) 

1.2. Digitalisaation hyödyntäminen asukkaiden, yritysten, 
tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin toimijoiden eduksi 

1.3. PK-yritysten kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen ja 
uusien työpaikkojen luominen



Tl 2: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja 
resurssitehokkuus 

2.1. Energiatehokkuuden edistäminen ja kasvihuonekaasujen 
vähentäminen

2.2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siitä aiheutuvien 
riskien vähentäminen; mukautumiskyky, ekosysteemilähtöiset 
ratkaisut  

2.3. Siirtyminen kierto- ja resurssitehokkaaseen talouteen 



Tl 3:Organisaatioiden parempi kyky hyödyntää 
ylikansallisen yhteistyön mahdollisuuksia 

3.1. Viranomaisten ja eri sidosryhmien parempi kyky 
toteuttaa makro- ja merialue- sekä muita alueellisia 
strategioita



Hankerahoituksen budjetti ja jako 
toimintalinjoittain 

45%

45%

10%

BUDGET

6,8 Meuro
EAKR vast. rahoitus 

40
Meuro
EAKR
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Varsinaiset hankkeet
- Minimi 3 maata (1 EU-MS) mukana – vähintään 2 

maantieteellistä suuraluetta, julkinen organisaatio hakijana

- Budjetin suuruus; suositus  200 000 – 1 500 000 euroa

- EU-tuki 65 %; Suomalaisille kansallista vastinrahoitusta 70 % 
jäljellä olevasta rahoituksesta; omavastuu 10,5 % - yrityksillä eri 
prosentit 

- Kansallinen vastinrahoitus Lapin liitosta; haku vasta, kun hanke 
hyväksytty rahoitettavaksi 

- Keskitetty FLC-tarkastus Lapin liiton toimesta; ei FLC-kuluja 

- 2. haku alustavasti 5.10.-5.12.2022, päätökset 03/2023 

- How to apply tilaisuus 16.11.2022  



Pienimuotoiset hankkeet 
- Tavallinen valmisteluhanke: 

* kesto 6kk, jolloin maksimibudjetti 50 000 e tai 

12kk, jolloin maksimibudjetti 100 000 e

* vähintään 2 maata, joista toinen EU-jäsenmaa

* 1. haku 29.8.-19.9.2022, päätökset 2.12.2022 

- Valmisteluhanke toimintalinjaan 3: vähintään 3 maata

- Klusterointihanke: väh. 3 maata, myöhemmin ohjelmassa 

- Muut pienhankkeet: seurantakomitea päättää näiden haku-
ehdoista erikseen 



Helpotukset aikaisempaan 

• Säännölliset hakuajat
(vuosikalenteri) 

• Valmisteluhakkeiden kesto

• FIN Yritysten on helpompi olla 
mukana kumppaneina
ryhmäpoikkeusasetuksen
perusteella

• Valintaprosessia on 
yksinkertaistettu; nopeammin
rahoituspäätökset

• Interregin omia indikaattoreita
käytössä enemmän

• Sähköinen JEMS järjestelmä, 
jossa hakeminen ja raportointi
tapahtuu

• Yksinkertaistetut kustannusmallit
käytössä (kertakorvaus
pienhankkeille; flat rate 
vaihtoehtoja) 



Mistä lisätietoja 
- Ohjelmamanuaali on hakijan raamattu – sihteeristö 

päivittää säännöllisesti (varmista että käytät uusinta 
versiota) 

- Ohjelmasihteeristö keskustelee mielellään hankkeesta jo 
sen valmisteluvaiheessa (varsinaiset hankkeet) 

- Kansallisten kontaktihenkilöiden verkosto (RCP:t) auttaa 
hankekumppaneiden etsimisessä

- Voin itse tarvittaessa kommentoida hakemusluonnoksia ja 
hankeideoita

- Sihteeristön tiedotteet – interreg-npa.eu 



Rohkeasti 
tutustumaan 

ja 
hakemaan 

Odotan yhteydenottojanne 

Paula Mikkola 

040 7118 380 

paula.mikkola(at)lapinliitto.fi


