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Q&A
KYSYMYS
Ryhmähankkeet tulevassa
rahoitushaussa?
Onko sama ohje ELY:jen
hankkeissa eli erilliset
hakemukset
ryhmähankkeissa? Tämän
viikon ELY:n infossa
annettiin erilaista tietoa.

Erityisten valintaperusteiden
osalta mihin sijoittuvat
ilmasto- ja
kiertotaloustavoitteet?

Jos kyse on
hankekokonaisuudesta
(kehittämis- ja
investointihankkeet),
merkitäänkö indikaattorit
pelkästään
kehittämishankkeeseen?
Voiko investointihanketta
hakea myös kokonaan
leasingin periaatteella
rahoitettavaan
laitehankintaan?

VASTAUS
PSL: Ryhmähankehaku -toiminnon puuttuessa EURA2021-järjestelmästä
haun avautuessa ryhmähankehakemuksia ei ole mahdollista valmistella
EURAssa.
Hankkeet, joissa on enemmän kuin yksi osatoteuttaja ohjeistamme
jättämään siten, että jokainen hakijaorgaanisaatio (osatoteuttaja)
valmistelee ja jättää erilliset hakemukset EURA2021-järjestelmään.
Hakemuksissa tulee kuvata näiden erillisten hankkeiden kiinnittyminen
toisiinsa. Hankkeiden tulee laatia keskinäinen sopimus toteuttamisesta.
Tämä koskee myös ylimaakunnallisia hankkeita: Jokainen
hakijaorganisaatio jättää erillisen hakemuksensa oman alueensa
maakuntaliittoon
Ohjeistamme asiassa myös hakuilmoituksen julkaisua koskevan
tiedottamisen yhteydessä

ELY/Timo: ELY-keskus pyrkii turvaamaan ryhmähankkeiden hakemisen
omassa haussaan tarvittaessa jatkamalla hakuaikaa.
Näitä tuetaan erityisesti:
-Erityistavoite 2.iv Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien
ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen ja
-Erityistavoite 2.vi Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen.
Toimintaa voidaan tukea myös
-Erityistavoite 1.i. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton kehittäminen ja parantami
nen, jos toiminta kohdistuu älykkään erikoistumisen kärkialoille.
Suosittelen valitsemaan sen erityistavoitteen, minkä sisältöihin
(huomioiden valintaperusteet) hanke parhaiten vastaa.
Flat rate 7% -kustannusmallilla toteutettavaan kehittämishankkeeseen
ja mahdollisuus liittää flat rate 1,5 % kustannusmallilla toteutettava
investointihanke samaan hankkeeseen. Tällöin kyseessä on yksi hanke,
jolle indikaattorit merkitään.

Tukikelpoisuusasetuksen (866/2021) 20§ linjaa alla olevasti leasingista.

Investointihankkeen välittömiä kustannuksia voivat olla

Sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät:
• aineelliset ja aineettomat investoinnit
• koneiden ja laitteiden hankinta-, leasing-, vuokra- ja
asennuskustannukset sekä koneiden ja laitteiden
käyttöönottokoulutuksista aiheutuvat kustannukset
• materiaalit ja tarvikkeet
• ostopalvelut
• tiedotuksen ja viestinnän kustannukset
• rakennusten sekä maa- ja vesialueiden hankinta- ja
vuokrakustannukset
Näillä perustein kyllä.
Miten huomioidaan
palkkojen vuosikorotukset,
joita ei ole tiedossa?

Tukikelpoisuusasetuksen (866/2021) 6§ linjaa alla olevasti.

Jos muutos palkkakustannuksissa ylla kuvatusti on alle 10 %, niin sen
voi kattaa flat rate osuudesta.
Tarvitaanko vielä hankkeen
käynnistyttyä erillisiä
tehtävänkuvauksia
EURA2021 -järjestelmässä
esitetyn tehtävänkuvauksen
lisäksi? Eli tarvitseeko
ensimmäiseen
maksatushakemukseen
liittää hankehenkilöstön
tehtävänkuvaukset?

Ei tarvitse

Mikä merkitys FR-osuudella
korvattavien kustannusten
listalla on, kun niitä ei
mitenkään tarvitse esittää?

Hakijaorganisaatiolle tiedoksi ja taloussuunnittelun tueksi.

Voiko ryhmähankkeessa eri
osatoteuttajilla olla eri
kustannusmalli?

Voi olla.
Suositus tosin on, että käytettäisiin samaa. Aina se ei kuitenkaan ole
mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista.

