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Ajankohtaista
Kauden 2014-2020 rahoitusta edelleen käytössä
ESR ReactEU
• Käytetään erityisesti yritysten muutoskyvykkyyden edistämiseen, vihreän siirtymän sekä johtamisen kehittämiseen
• Yrityksille kehitettävät palvelut ja yritysten yhteisen kehittymispotentiaalin edistäminen

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia
tukevia toimenpiteitä.
• Matalan kynnyksen palveluiden lisääminen huomioiden pitkäaikaistyöttömät ja harvaan asutut seudut - Tavoitteena on tiivistää eri
toimijoiden palvelujen ja hankkeiden välistä asiakastyötä. Yhteistyössä painotetaan asiakaslähtöisyyttä sekä uusia toimintatapoja
palveluiden kehittämiseksi
• Edistetään vaikeassa asemassa olevien perheiden tukea
• Ennaltaehkäistään nuorten ja vaikeassa asemassa olevien työelämästä syrjäytymistä – myös aikuiset

❑Jatkuva haku
❑Toteutusaikaa 2023 loppuun
❑ESR hankkeissa flat rate 40% mahdollinen
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Hakujen järjestäminen AURA-ohjelmassa
• Hakujen kautta toteutetaan avointa kilpailua rahoituksesta ja toteutetaan avoimen hallinnon
periaatteita
• Hakemukset tehdään suoraan avoinna olevaan hakuun
• Rahoittaja avaa haut EURA2021-järjestelmään
• Hakujen avaamisesta tiedotetaan www.rakennerahastot.fi sivuilla ja järjestetään infoja ja työpajoja
• Hakujen sisällöissä pyrkimys yksinkertaistukseen ja vahvempaan teemoitukseen
• EAKR ja ESR+ erillisillä hakuajoilla tavoitteena hakuteemojen viestinnän selkeyttäminen ja pidemmälle
valmistellut hakemukset
• EURA2021 ei vielä kokonaisuudessaan valmis kaikkiin hakemustyyppeihin
• JTF (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) haku aikaisintaan syksyllä 2022
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Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027
ELY-keskuksen haut päättyvät 18.3.2022
• Avautuu 2022 tammikuun alussa Eura2021-palvelussa
• ELY-keskuksen ESR+ ja EAKR haku päättyvät 18.3.2022

• Samaan aikaan Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa

• Hakuun liittyvät infot aloitetaan tammikuussa
• Tavoitteena osallistava ja avoin keskustelu hakuteemoista
• Kannustetaan avoimeen valmisteluun ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen
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Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
• ELY-keskus rahoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaan, ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ja
luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kehittämis- ja investointihankkeita
• Lisäksi ELY-keskus rahoittaa liikenne ja infranhankkeita

• ELY-keskus avaa valtakunnallisten hankkeiden rinnalla alueellisia elinkeinoelämäverkottuneiden
tutkimushankkeiden hakuja
• Lisäksi tarkoitus tukea laajojen ja vaativien hankkeiden pohjaksi selvityshankkeita
• mahdolliset teemahaut

• Yritystuet siirtyvät pääosin jatkuvaan hakuun
• Liikennehankkeiden haku syksyllä 2022
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Euroopan sosiaalirahasto + (ESR+)
• ELY-keskus järjestää kaksi päähakua vuoden aikana

• Lisäksi kansalaistoimijuutta tukevia hakuja järjestetään 2 kertaa vuodessa
• Tavoitteena tukea ohjelman vaikuttavuutta osallisuutta tukevassa työssä
• Mahdollistaa paremman järjestöjen ohjauksen ja neuvonnan

• Lastensuojelun osalta alueellinen haku koordinoidaan valtakunnallisesti
• EAKR ja ESR+ yhteinen haku selvitys ja valmisteluhankkeille
• Ruoka-avun osalta haut järjestää Ruokavirasto
Rahoitus vuonna 2021 jakautuu ESR+ seuraavasti (valtio- ja kuntaosuus);
• Polkuja töihin – 2 miljoonaa euroa
• Uutta osaamista työelämään – 2 miljoonaa euroa
• Yhdenvertaiseen osallisuuteen 1,7 miljoonaa euroa

• Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen 420 000 euroa
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Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 2021-2027 hakujen päättymispäivät vuonna 2022
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Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 2021-2027 alueellisten hakujen päättymispäivät vuonna 2022
Aluekehitysrahasto (EAKR)
Haun
päättymispäivä

Rahoittajat

18.3.2022
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Haun
päättymispäivä

Rahoittajat

ELY-keskus

18.3.2022

ELY-keskus

31.3.2022

Maakunnan liitto

29.4.2022

ELY-keskus

Kansalaistoimijuuden tuki/
selvityshankkeet

29.4.2022

ELY-keskus

Kevät 2022

ELY-keskus

Lastensuojelu

16.9.2022

ELY-keskus

Kansalaistoimijuuden tuki

15.10.2022

ELY-keskus

30.9.2022

Loka-marraskuu

Erityisteema
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selvityshankkeet

ELY-keskus
Maakunnan liitto
ELY-keskus
Maakunnan liitto

Toimintalinja 3
Saavutettavuus ja
liikenne
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Erityisteema

ESR+ työllisyyden tukena
• Indikaattoripohjainen työ ollut tuloksekasta, jatketaan edelleen
• Tavoitteena ohjelman tuotos- ja tulosindikaattorien saavuttaminen

• Hankkeiden kesto voi vaihdella, tavoitteena muutoksen varmistaminen ja tukeminen
• Pitkäkestoisempia toimia ja asiakkaiden palveluketjut saumattomiksi

• Tukitaso tullee vaihtelemaan hakuteemoittain, lähtökohtaisesti 70-80% tukitaso
• Ohjataan vahvasti käyttämään palkoissa yksikkökustannusmallia (tuntitaksamalli)
• Ennakoita käytetään huomioiden hankkeen toteuttajan taloudellinen asema
• Työllisyyden kuntakokeilun alueilla työllisyyshankkeissa huomioitava kokeilun perustehtävien
jättäminen hankkeiden ulkopuolelle
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KESKEISET HAKUTEEMAT
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 18.3
•
•
•
•

Luonnonvarojen kestävä käyttö
Kestävä matkailu
Maa- ja metsätalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Kiertotalousosaaminen yrityksissä

Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) 18.3
• Työvoiman rekrytointi- ja kohtaanto-ongelmat
• Työntekijä ja työnanatajanäkökulmaa

• Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen
• Ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevat ja
työelämään kuntoutuvat
• Osallisuutta tukeva työ – Nuorten korona exit
• Jatkuva oppiminen työssä oleville
• Yrittäjyyttä ja itsensä työllistymistä tukeva toiminta
• Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen
koordinaatiohanke
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