6.10.2015
TEM/1859/09.10.02/2015

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet valtion vastinrahoitussitoumuksen
hakemiseksi Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman hankkeille
3. haku (30.9. – 30.11.2015)
Suomi on ohjelmakaudella 2014-2020 mukana kahdessa EU:n rakennerahastojen alueellisen yhteistyön tavoitteen valtioiden välisessä (transnationaalisessa) ohjelmassa: Itämeren alueen ohjelmassa ja
Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) -ohjelmassa. Molemmissa ohjelmissa rahoitetaan hankkeita,
joissa on kumppaneita useammasta kuin kahdesta maasta.
Pohjoinen periferia ja Arktis –ohjelmassa tukikelpoisia kumppaneita ovat julkisyhteisöjen lisäksi
myös yksityiset toimijat, erityisesti pk-yritykset (tarkemmin ohjelmamanuaalissa, ks. jäljempänä). Ohjelmasta rahoitetaan yleensä enintään 65 % suomalaisen hankekumppanin tukikelpoisista kustannuksista. Siitä poiketen rahoitetaan enintään 50 % pk-yrityksen tukikelpoisista kustannuksista.
Loppuosa kustannuksista – kansallinen rahoitusosuus - kumppaneiden on katettava joko omalla tai
muilta rahoittajilta saatavalla rahoituksella. Eräät valtion virastot ja laitokset1 voivat käyttää toimintamenomäärärahojaan hankkeiden kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.
Suomen valtio on varautunut kattamaan osan rakennerahastohankkeisiin osallistuvien suomalaisten
kumppaneiden tarvitsemasta kansallisesta rahoituksesta erilliseltä budjettimomentilta. Tämä ns. valtion vastinrahoitus on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) pääluokkaan. Osa rahoituksesta on varattu valtioiden välisen yhteistyön ohjelmiin osallistuville suomalaisille kumppaneille,
joille sitä myöntää TEM.
TEM antaa rahoitussitoumuksia ja tekee lopullisia rahoituspäätöksiä suomalaisten kumppaneiden
tekemien hakemusten perusteella. Rahoitussitoumusta haetaan ennen hakemuksen jättämistä ohjelman sihteeristöön. Lopullista rahoituspäätöstä haetaan vasta hankkeen tultua hyväksytyksi ohjelman
seurantakomiteassa.
Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman 3. hakukierros on avoinna 30.9. – 30.11.2015. HUOM!
Tämä haku on auki vain toimintalinjoille 3 ja 4. Hakuilmoitus (Announcement) sekä sähköinen
hakemuslomake ja sen täyttöohjeet, ohjelmamanuaali ja muu hakemiseen liittyvä aineisto löytyy oh-
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jelman kotisivuilta (www.interreg-npa.eu). Hakemiseen liittyvissä asioissa avustaa myös Suomen
alueellinen yhteyshenkilö Paula Mikkola (yhteystiedot liitteessä 1).

Kuka voi hakea valtion vastinrahoitusta ja mihin?
Vastinrahoitusta voi hakea ohjelman hankkeeseen osallistuva suomalainen kumppani. Jos suomalaisia kumppaneita on useita ja vastinrahoitusta on tarkoitus käyttää useamman kumppanin hyväksi, tulee yhden niistä hakea rahoitusta kaikkien puolesta. Mikäli hanke on suomalaisvetoinen,
on luontevaa että hakijana toimii hankkeen vetäjä (Lead Partner), muussa tapauksessa suomalaisten
kumppaneiden keskuudestaan nimeämä ”kokoava partneri”.
Suomen valtion vastinrahoitusta myönnetään vain varsinaisille hankkeille, ei valmisteluhankkeille (preparatory projects).

Kuinka paljon rahaa TEM voi myöntää?
Rahoituksensa määrästä/osuudesta päättäessään TEM noudattaa lakia (8/2014) ja valtioneuvoston
asetusta (357/2014) alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta sovellettuna
monikansallisiin valtioiden välisen yhteistyön hankkeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö ei missään
tapauksessa myönnä koko tarvittavaa kansallista vastinrahoitusta, vaan edellyttää aina suomalaisilta kumppaneilta myös omarahoitusta osoituksena niiden sitoutumisesta hankkeeseen.
Työ- ja elinkeinoministeriön osuus on pääsääntöisesti enintään 70 % kansallisesta rahoituksesta ja kumppaneiden rahoitusosuus2 vastaavasti vähintään 30 % kansallisesta rahoituksesta. Osa
kumppaneiden rahoitusosuudesta voi myös olla muiden kuin kumppaneiden hankkeelle antamia
luontoissuorituksia (ks. ohjelmamanuaali, kohta ”In kind costs”).
Kun suomalaisia kumppaneita on useita, omarahoitus muodostuu niiden yhteenlasketuista omista
panostuksista, eikä pelkästään hakijan omarahoituksesta. Niiltä valtion tilivirastoilta, jotka eivät voi
käyttää toimintamenomäärärahojaan rakennerahastoista osarahoitettavien hankkeiden kansallisen
rahoitusosuuden maksamiseen (ks. edellä), ei edellytetä erillistä omarahoitusosuutta. Niiden osalta
omarahoitusvaatimus täyttyy, mikäli tilivirasto toimii hankehallinnoijana ja hankkeen muut
suomalaiset partnerit vastaavat vaadittavasta omarahoitusosuudesta.
Pohjoisen periferian ohjelmassa TEM ei pääsääntöisesti myönnä enempää kuin 200.000 euroa tai
vähempää kuin 50.000 euroa vastinrahoitusta hanketta kohden.
Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen osalta kustannusten tukikelpoisuus alkaa samasta päivämäärästä kuin EU-rahoituksen (”start date”). Osa TEM:n vastinrahoituksesta voidaan perustelluissa tapauksissa maksaa ennakkona.

Koska ja miten rahoitussitoumusta haetaan?
Ministeriön rahoitussitoumusta tulee hakea ennen projektihakemuksen jättämistä ohjelman sihteeristölle.
2

”Kumppaneiden rahoitusosuudella” tarkoitetaan kumppaneiden omarahoitusta (joka on pakollinen) sekä muilta rahoittajilta kuin TEM:ltä (esim. kunnilta tai maakunnan liitoilta) saatavaa rahoitusta.
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Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman 3. hakukierroksella TEM:n rahoitussitoumusta koskeva hakemus tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona 4.11.2015 sähköpostitse Harry
Ekestamille (harry.ekestam@tem.fi). Hakemus tulee samanaikaisesti (saman päivän postileima)
toimittaa kirjallisesti TEM:n kirjaamoon (Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023
VALTIONEUVOSTO) varustettuna tämän ohjeen ensimmäisellä sivulla olevalla
diaarinumerolla.
Hakijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa käsiteltäväksi.
Hakijoita kehotetaan olemaan yhteydessä TEM:n yhteyshenkilöön (Liite 1) ennen hakemuksen
jättämistä. Näin ministeriössä voidaan arvioida saatavien hakemusten määrää ja samalla voidaan
selvittää mm. hankkeen rahoitusjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä.
Kuten edellä todettiin, kutakin hanketta kohti tulee tehdä vain yksi hakemus. Mikäli rahoitusta on
tarkoitus käyttää useamman kumppanin hyväksi, yksi niistä hakee rahoitusta kaikkien puolesta.
Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitussitoumusta koskevan hakemukseen tulee sisällyttää:
-

Vapaamuotoinen hakemuskirje, josta käy ilmi hakevan organisaation nimi ja osoite, vastuullisen
henkilön nimi ja yhteystiedot, ko. hankkeen nimi sekä ministeriöltä haettava summa (euroina).
Hakemuskirjeen allekirjoittajalla tulee olla hakevan organisaation nimenkirjoitusoikeus.

-

Täytetty ohjelman virallinen hakulomake (uusin käytettävissä oleva versio, joka on ladattavissa
ao. ohjelman kotisivulta, ks. edellä). Vastinrahan varhaisesta hakuajankohdasta johtuen osittain
puutteellisesti täytetyt lomakkeet voidaan huomioida. Lomakkeesta tulee kuitenkin aina käydä
ilmi seuraavat perustiedot: hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset, (tiedossa olevat)
kumppanit ja (arvioitu) kokonaisbudjetti. Mikäli rahoitussitoumuksen hakija ei itse vastaa
varsinaisen hakulomakkeen täyttämisestä, tulee hakijan pyytää täytetty hakulomake projektin vetäjältä / johtavalta kumppanilta (Lead Partner).

-

Tiivis suomenkielinen kuvaus hankkeesta (enintään 10 riviä), esim. tiivistelmä hakulomakkeeseen sisältyvästi englanninkielisestä yhteenvedosta. Kuvaus tulee toimittaa word-muodossa.

-

Suomalaisten kumppaneiden rahoitussuunnitelma (ks malli liite 2).

Miten ja milloin TEM päättää rahoitussitoumuksen antamisesta?
Työ- ja elinkeinoministeriön EAY -tiimi arvioi hakemuksia ja valmistelee esityksen TEM:n päätökseksi. Hakemusten arviointi ajoittuu vastinrahoituksen viimeistä hakupäivää seuraavalle kahdelle viikolle. Hakijoiden toivotaan silloin olevan tavoitettavissa mahdollisia selvennyksiä/täydennyksiä varten.
Arviointi perustuu ohjelman omiin hankevalintakriteereihin (löytyvät ohjelmamanuaalista). Erityisesti kiinnitetään huomiota hankkeen ”todelliseen ylikansallisuuteen”, mm. kumppanuuden laatuun ja
laajuuteen sekä ylikansallisen yhteistyön antamaan lisäarvoon. Suurta painoa annetaan myös johtavan kumppanin edellytyksille hoitaa sille asetetut tehtävät. Niiden hankkeiden osalta, jotka ovat jat-

4 (6)

koa tai perustuvat aiemmin rahoitetuille hankkeille, pyritään varmistamaan että hanke tuo jotain uutta.
Työ- ja elinkeinoministeriön päätökset vastinrahoitussitoumuksista tehdään viimeistään viikkoa ennen hakukierroksen sulkemispäivää. Päätökset toimitetaan hakijoille sekä sähköisesti (skannattuna)
että postitse.

Mitä rahoitussitoumuksella tehdään?
Ministeriön antama vastinrahoitussitoumus jää hakijalle tiedoksi ja vakuudeksi. Sitä ei liitetä
ohjelman sihteeristölle jätettävään lopulliseen hakemukseen. Ministeriön hankkeelle lupaama rahoitus sisällytetään yhteen (rahoitusta hakeneen kumppanin) tai useampaan (mikäli rahoitusta käytetään useamman suomalaisen kumppanin hyväksi) hakulomakkeeseen sisältyvään partneribudjettiin
(Application Form Section D) ja partnerin vastinrahoitussitoumukseen (Match Funding Commitment).

Mitä tapahtuu seurantakomitean päätöksen jälkeen?
Mikäli ohjelman seurantakomitea päättää hyväksyä hankkeen, tulee hakijan em. päätökseen ja
saatuun vastinrahoitussitoumukseen viitaten tehdä varsinaista rahoituspäätöstä koskeva hakemus
työ- ja elinkeinoministeriölle. Tästä annetaan erilliset ohjeet hyväksytyille hankkeille.
Mikäli seurantakomitea tekee hylkäävän päätöksen, purkautuu myös ministeriön antama vastinrahoitussitoumus automaattisesti.
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Liite 1
Yhteyshenkilöt
Työ- ja elinkeinoministeriö:
Harry Ekestam (ohjelman vastuuhenkilö)
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO
puh: 029 50 64921
harry.ekestam(at)tem.fi
Marikki Järvinen
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO
puh: 029 50 64933
marikki.jarvinen(at)tem.fi
Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman alueellinen yhteyshenkilö:
Paula Mikkola
Lapin liitto
PL 8056
96101 ROVANIEMI
puh: 040 711 8380
paula.mikkola(at)lapinliitto.fi
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Liite 2
[Malli]
Suomalaisten kumppaneiden rahoitussuunnitelma (€)
1.

Kumppaneiden omarahoitus

_______________ €

josta

2.

-

julkista rahoitusta

_______________ €

-

yksityistä rahoitusta

_______________ €

Kumppaneiden muilta kansallisilta rahoittajilta
kuin TEM:ltä saama rahoitus

_______________ €

josta
-

julkista rahoitusta
-

-

josta luontoissuorituksia ___________ €

yksityistä rahoitusta
-

_______________ €

_______________ €

josta luontoissuorituksia ___________ €

3.

Kumppaneiden rahoitusosuus (1+2)

_______________ €

4.

Haettu valtion (TEM:n) vastinrahoitus

_______________ €

5.

Kansallinen rahoitus yhteensä (3+4)

_______________ €

6.

Ohjelman EAKR-rahoitus

_______________ €

7.

Kokonaisrahoitus (5+6)

_______________ €

Kumppaneiden rahoituksen (3) osuus kansallisesta rahoituksesta (5) on

_________ %.

(Osuuden tulee pääsääntöisesti olla vähintään 30 %).

Tukikelpoisista luontoissuorituksista tarkemmin ohjelmamanuaalissa (In kind costs).

