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Seuraa: europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/funding-opportunities_en



Hae New European Bauhaus -palkintoa 28.2. mennessä!

Kaksi kaksi rinnakkaista palkintoluokkaa
NEB Awards, toteutuneet projektit: 30 000eur+ viestintäpaketti
NEB Rising Stars, alle 30 vuotiaille: 15 000eur + viestintäpaketti

Neljä temaattista kilpailusarjaa
1. Reconnecting with nature
2. Regaining sense of belonging
3. Prioritising the places and people that need it the most
4. The need for long-term, life-cycle thinking in the industrial ecosystem

Lisätietoa: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en



NEB Festival –ohjelmahaku 
7. maaliskuuta saakka
new-european-bauhaus-festival.eu

Lisäksi:
Muut NEB-tapahtumat ja NEB-
partnerihaku EU-komission sivuilla



archinfo.fi/NewEuropeanBauhaus

Tilaa NEB-uutiskirje osoitteesta
neweuropeanbauhaus@archinfo.fi

eurahoitusneuvonta.fi

europa.eu/new-european-bauhaus
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New 
architecture
and culture 
for low carbon
construction
and circular
principles

What?What? By empowering, 
equipping and 
engaging 
stakeholders in the 
Nordic countries and 
beyond

Equip: Arrange a 
Nordic NEB 
Lighthouse
Challenge to build
and spread
knowledge to the
entire NEB family

Empower: 
Coordinate and 
facilitate the NEB 
funding calls 
regionally in the 
Nordic countries

Engage with the 
NEB community by 
participating to and 
supporting the NEB 
initiative

How?How?
Nordic countries 
have leading 
ambition regarding 
climate action and 
social wellbeing

Nordic ministers 
have committed to 
pursue global 
leadership, so that 
the Nordic region 
can become a 
frontrunner in the 
development of low 
carbon construction 
solutions

Why?Why?

Nordic 
Bauhaus
Action

Nordic 
Bauhaus
Action

New 
European 
Bauhaus
Festival

Bryssel
9.–12.6.2022



Kansallinen EU-
rahoitusneuvontapalvelu
& Uusi eurooppalainen 
Bauhaus
EU-rahoitusneuvonnan infopäivä: 
Uusi eurooppalainen Bauhaus -
rahoitusmahdollisuudet

16.2.2022



Mitä EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa?

EU-rahoituksen kansallista hyödyntämistä voidaan edesauttaa paremmalla tiedonjaolla tarjolla 
olevista rahoitustuotteista. Neuvontapalvelu vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla keskitettyä tietoa 
(www.eurahoitusneuvonta.fi) sekä hankekohtaista neuvontaa ohjelmista ja välineistä yhdessä 
verkostonsa kanssa. 

Palvelu tarjoaa:

• Keskitettyä tietoa kaikista EU:n rahoitusohjelmista- ja välineistä verkkosivuilla

• Ensimmäisen yhteyspisteen EU:n rahoituksesta kiinnostuneille tahoille

• Kumppanin EU-rahoitusta käsittelevien tilaisuuksien järjestämiseen niin alueellisella kuin 
valtakunnallisellakin tasolla

Kenelle:

• Palvelu on tarkoitettu niin yrityksille, tutkimuslaitoksille kuin viranomaisille ja muille EU-
rahoituksen hyödyntämisestä kiinnostuneille tahoille. Neuvomme myös yksityisiä EU-rahoituksen 
konsultteja, emme kilpaile markkinan kanssa vaan haluamme tukea sitä.



@EUrahoitusEU-rahoitusneuvonta

EU-rahoitusneuvontapalvelu
Toimii valtakunnallisena EU-rahoitustietoa kokoavana 
ja jakavana pisteenä. Palvelusta vastaavat henkilöt:

Veera Koskinen
Avustukset & tapahtumat

veera.koskinen@businessfinland.fi

+358 50 476 9929

Markku Pekonen
Avustukset & viestintä

markku.pekonen@businessfinland.fi

+358 44 373 3668

Valtteri Vento
Markkinaehtoinen rahoitus

valtteri.vento@businessfinland.fi

+358 50 336 5829



Palvelun laaja sidosryhmäverkosto



Yhteydenottokanavat

EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa useita 
yhteydenottokanavia asiakkaille:
• Neuvonta-aika on varattavissa suoraan 

yhteydenottolomakkeella
• Yleissähköpostiosoite info@eurahoitusneuvonta.fi

palvelee kaikissa EU-rahoitukseen liittyvissä 
kysymyksissä, puhujapyynnöissä ja muissa asioissa

• www.eurahoitusneuvonta.fi verkkosivuilla kattava 
asiantuntijoiden yhteystietoluettelo
ohjelmaspesifeissä kysymyksissä

• Uusi eurooppalainen Bauhaus -rahoitusneuvonta
toteutetaan EU-rahoitusneuvonnan, 
sidosryhmäverkoston ja Archinfon kanssa

mailto:info@eurahoitusneuvonta.fi
http://www.eurahoitusneuvonta.fi/


Uusi 
eurooppalainen 
Bauhaus



EU-RAHOITUKSEN LAAJA KENTTÄ

Luova 
Eurooppa

ERASMU
S +

InvestEU

Avustus Lainat, Takaukset, Sijoitukset, Hankinnat
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EIP:n ja
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Suora

rahoitus

Pk-
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CERVEuroopan 
solidaaris
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Sisämarkkina
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EU-rahoitus ja Uusi 
eurooppalainen Bauhaus

• Hankkeisiin osallistuvat tahot saavat rahoituksen ohella 
monia muita tunnistettuja hyötyjä, kuten 
verkostoitumismahdollisuuksia ja pääsyn viimeisimmän 
eurooppalaisen osaamisen ja tutkimustiedon pariin.

• Hankkeita toteutetaan usein monialaisina, kansainvälisinä 
konsortioina, mutta tarjolla on myös alueellista rahoitusta. 
Läpileikkaavina teemoina ohjelmakaudella 2021-2027 vihreä 
siirtymä, digitalisaatio, sukupuolten tasa-arvo ja 
inklusiivisuus

• Verkostoitumismahdollisuudet: erinäiset alueelliset, 
kansalliset ja eurooppalaiset tapahtumat, 
verkostoasiantuntijat apuna, korkeakouluissa ja 
tutkimuslaitoksissa paljon kokemusta, myös konsultit

• Uusi eurooppalainen Bauhaus -rahoitus jaotellaan kolmeen 
pääteemaan hankkeiden avulla haettavan vaikutuksen 
mukaan:

• Rakennetun ympäristön muutos paikallisella tasolla

• Innovaatiot, jotka integroivat kestävän kehityksen, 
inklusiivisuuden ja esteettisyyden uusiin ratkaisuihin ja 
tuotteisiin

• Uudet merkitykset ja ajattelutavat estetiikan, 
inklusiivisuuden ja kestävän kehityksen piirissä

• NEB-hankekoot vaihtelevat rahoitusohjelman mukaan



Uusi eurooppalainen Bauhaus: rahoitettavat teemat 2022-2023 
(toteutusvaihe)

Muutoksen toteutus paikan 
päällä

Muutokset innovoinnille 
suotuisan ympäristön 
luomiseksi

Uusien merkityssisältöjen 
levittäminen

Horisontti 
Eurooppa
EAKR

Digitaalinen 
Eurooppa
Erasmus+ 

Erasmus+
Luova 
Eurooppa
Solidaarisuus
joukot

Kestävyys                     Inklusiivisuus                 Esteettisyys

Eurooppalainen yhteistyö:
Nuoriso
Kulttuuri
Koulutus
Aktiivinen 
kansalaisuus

Monialaiset 
koulutuskumppanuudet
Digitaaliset innovaatiohubit
Digitaaliset ratkaisut 
tukemassa NEB-toteutusta

Rakennetun ympäristön 
digitaaliset ratkaisut
Vihreämmät 
kaupunkiympäristöt
Saavutettava ja kestävä 
kulttuuriperintö
Eurooppalainen 
kaupunkialoite EUI



Kiitos!

Veera Koskinen

veera.koskinen@businessfinland.fi

EU-rahoitusneuvonta

www.eurahoitusneuvonta.fi

Varaa neuvonta-aika:

https://www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot

mailto:veera.koskinen@businessfinland.fi
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/yhteystiedot


Stop Worrying,
Love EU Funding

Horizon Europe & New European Bauhaus

Pekka Rantala

16 Feb 2022



Why Should I Be Interested in Horizon Funding?

IT’S NOT ONLY FOR THE MONEY ALONE – THINK 11 X [FI/H2020: 1.52 B€ vs 16.7 B€]

✓Best legal R&I money in the EU to share your business risk!

✓Opportunity to find, co-work/co-develop with the best academic and industry expertise. 

✓Contribute to future industry business environment (standards, regulations).

✓Get independently validated in problem-solution and product-to-market-fit phases.

✓Build international R&I networks, value chains and commercial channels.

✓Get access to hard to find top-notch IP such as patents, knowhow, access to corporate data lakes 
and test facilities.

✓Your competitors are utilizing funding either directly or indirectly (e.g. GE, IBM, Intel).

16 February 2022Horizon Europe 22



Horizon Europe 2021 – 2027: ~95 B€

Horizon Europe

Pillar 1
Excellent Science

Pillar 2
Global Challenges and 
European Industrial 
Competitiveness

Pillar 3
Innovative Europe

European Research Council

Marie Skłodowska-Curie Actions

Research Infrastructures

• [1]Health
• [2]Culture, Creativity and 

Inclusive Society
• [3]Civil Security for Society
• [4]Digital, Industry and Space
• [5]Climate, Energy and Mobility
• [6]Food, Bioeconomy, Natural 

Resources, Agriculture and 
Environment

Joint Research Centre

European Innovation Council
(EIC Accelerator: deep-tech)

European innovation ecosystems

European Institute of Innovation 
and Technology

C
lu

st
e

rs

Widening Participation and Strengthening the European Research Area

Widening participation and spreading excellence Reforming and Enhancing the European R&I system

25 B€ 
26,2 %)

53.5 B€
(56  %)

13,6  B€ 
(14,2 %)

3,4 B€
(3,5 %)

*



HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-09: 
Demonstrate the use of Digital Logbook for buildings 
(IA)

Innovation Action | 2 x 4,5 M€ | TRL 5 -> 7 | DL 30 Mar 2022

Expected outcome: Measurable improvements in resource efficiency and decarbonisation of 
buildings and their construction/renovation, as a result of using digital building logbooks. Improved 
linkages of existing databases, tools and sources for digital building logbooks. Improved usability 
of digital building logbooks through user eXperience, taking into account issues of accessibility as 
well as inclusivity. New or improved tools for collection and update of relevant data. Demonstrate 
other benefits of using digital building logbooks e.g. safety and health in buildings and 
construction for instance by structural health monitoring; cost effectiveness, efficiency gains in 
terms of time; enhanced climate resilience. 

Scope: There is a need to demonstrate and realise the potential benefits of using digital 
depositories of information that accompany buildings throughout their lifecycle. These digital 
building logbooks (DBL) can potentially result in greater efficiency, circularity and transparency in 
the building stock.

16 February 2022Horizon Europe 24
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Horizon Europe Missions | Mission Work Programme

✓Adaptation to Climate Change: support at least 150 European regions and communities to 
become climate resilient by 2030

✓Cancer: working with Europe's Beating Cancer Plan to improve the lives of more than 3 million 
people by 2030 through prevention, cure and solutions to live longer and better

✓Restore our Ocean and Waters by 2030

✓100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030

✓A Soil Deal for Europe: 100 living labs and lighthouses to lead the transition towards healthy soils 
by 2030

16 February 2022Horizon Europe 26

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf


100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030

▪ The Info Kit is composed of two parts:
I. Part I (“Understanding the Cities Mission”) is a practical guide to help cities prepare for the Call for 

Expression of Interest to participate in the Mission, which the Commission plans to address to cities 
in the second half of November.

II. Part II (“A short guide to urban climate neutrality”) offers resources and strategies towards climate 
neutrality at city level. Part II is intended as guidance throughout the implementation of the Mission, 
and cities are not expected to have addressed the various aspects highlighted in this part of the 
document at the stage of expressing their interest.

▪ The Climate-Neutral and Smart Cities Mission – Webinar on 1 Oct 2021.

▪ Climate neutral and smart cities mission - Questions and answers

16 February 2022Horizon Europe 27

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eu-mission-climate-neutral-cities-infokit.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/climate-neutral-and-smart-cities-mission-webinar-2021-oct-01_en
https://ec.europa.eu/info/files/climate-neutral-and-smart-cities-mission-questions-and-answers_en


Funding & Tender Portal Search: ”Bauhaus”

▪ HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: The New European Bauhaus – shaping a greener and 
fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts

▪ HORIZON-CL5-2022-D3-01-03: Advanced manufacturing of Integrated PV

▪ HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02-two-stage: Developing nature-based therapy for 
health and well-being

▪ HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-04: Social innovation in food sharing to strengthen 
urban communities’ food resilience

▪ HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05: Assessing the socio-politics of nature-based 
solutions for more inclusive and resilient communities

16 February 2022Horizon Europe 28

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=bauhaus;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108541,43108557,43118846,43118971,43120193,43120821,43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-01-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-02-02-two-stage
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-01-05


Horizon Europe in 2023-2024 (Planning)

16 February 2022Horizon Europe 29



NCPs in Finland 

30

Information and 
awareness raising on 

Horizon Europe   
(trainings, events, 
communication) 

Assisting and advising  
(on calls, proposals,  
funding schemes)  

Altogether 27 experts 
working part-time
(appr. 10 – 80 %) as NCPs 
in Business Finland and 
in the Academy of Finland

NCP Coordinator (in EUTI) 
is responsible for the 
operational management of 
the national NCP system

Signposting to national 
or EU funding 

opportunities and to 
other support services

Advising on proposal 
preparation and giving 

comments on proposals

Decentralized NCP network in Finland

Horizon Europa, EUTI & NCPs 

Core functions:



What is the NCP network?

National Contact Points (NCPs) 

• official component of the EU framework programme (FP) implementation

• established, operated and financed under the responsibility of the EU Member States

• NCP systems are national structures 
 type and level of services offered differ from country to country

• provide on-the-ground guidance, practical information and assistance on 
Workprogrammes, calls and other theme-specific issues of the EU Horizon Europe

• The work is guided by the Minimum Standards and Guiding Principles agreed between 
the EC and the EU MS

• Follow the principles of  transparency and equal access to information  & services

• Ensure confidentiality

• Must be free from conflicts of interest

11.11.202031EUTI & NCPs in Finland



Thank you!
Pekka.Rantala@businessfinland.fi

EUTI@businessfinland.fi

www.horisonttieurooppa.fi

@Eutifi HorisonttiEU

mailto:Pekka.rantala@businessfinland.fi
mailto:EUTI@businessfinland.fi
http://www.horisonttieurooppa.fi/
https://twitter.com/home?lang=fi
https://www.linkedin.com/groups/4972201/


Erasmus+ -mahdollisuudet 
esittelyssä

AnneSophie Hokkanen

Opetushallitus, Kansainvälinen korkeakouluyhteistyö-yksikkö

Uusi eurooppalainen Bauhaus –rahoitusmahdollisuudet 16.2.2022



• Kattaa varhaiskasvatuksen, 
koulutuksen, nuorisoalan ja 
urheilun.

• Tukee yksilöiden koulutuksellista, 
ammatillista ja henkilökohtaista 
kehitystä ja on tärkeässä roolissa, 
jotta avarakatseisuus, osallisuus ja 
eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kohtaaminen lisääntyisivät.

• Eurooppalaisen yhteistyön lisäksi 
globaalia yhteistyötä.

• Erasmus+ -ohjelmalla on 
sisarohjelma Euroopan 
solidaarisuusjoukot, joka tukee 
solidaarisuustoimia.

Erasmus+ 
pähkinänkuoressa



Erasmus+ -ohjelma rahoittaa monenlaista 
kansainvälistä toimintaa

• Liikkuvuushankkeet tarjoavat 
oppijoille mahdollisuuksia 
oppimiskokemuksiin ja/tai 
ammatillisen kokemuksen 
hankkimiseen ulkomailla.

• Henkilöstölle liikkuvuusjaksot 
tarjoavat ammatillista 
kehittymistä, 
verkostoitumismahdollisuuksia 
ja hyvien käytänteiden vaihtoa.

• Yhteistyöhankkeiden avulla 
voidaan esimerkiksi vaihtaa 
hyviä käytänteitä, kehittää 
opetussuunnitelmia, 
suunnitella yhteistutkinto-
ohjelmia ja kehittää koulutus-
ja nuorisopolitiikkaa.



Erasmus+ ohjelman painopisteet

Osallisuus ja moninaisuus

Digitaalinen muutos

Ympäristö ja ilmastonmuutoksen torjunta

Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiset arvot ja 
kansalaistoiminta



Kuka voi osallistua?

• Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia erityyppisille 
organisaatioille päiväkodeista korkeakouluihin, nuorisotaloista  
museoihin ja urheiluseuroista yrityksiin. 

• Nuorisoalalla myös nuorten vapaat ryhmät voivat hakea 
rahoitusta.

• Huom! Yksittäiset henkilöt eivät voi hakea tukea suoraan 
OPH:sta tai Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin 
toimeenpanovirastosta (EACEA), vaan esimerkiksi opiskelijat 
hakevat Erasmus+ -apurahoja omasta oppilaitoksestaan.



Miten mukaan Erasmus+ -toimintaan?

• Voit liittyä mukaan jo olemassa olevaan toimintaan esimerkiksi 
ottamalla vastaan liikkujia ulkomaisesta organisaatiosta tai 
liittymällä osaksi isompaa liikkuvuuskonsortiota eli verkostoa.

• Jos suunnittelet pitkäkestoisempaa liikkuvuustoimintaa, 
vaihtoehtona on hakea Erasmus+ -akkreditointia.

• Voit liittyä hankkeeseen partnerina tai toimia hankkeen 
koordinaattorina

• Millä roolilla organisaatio voi osallistua toimintaan määräytyy 
hanketyypeittäin 



• NEB-rahoitusta Erasmus+ 
ohjelmassa ei suoraan ole

• NEB kuitenkin mainitaan 
parin toiminnan kohdalla 
Erasmus+ ohjelmaoppaassa.

• NEB on etenkin läsnä 
Erasmus+ hanketoiminnassa 
ja on osa hankkeita 
painopisteiden kautta 

New Bauhaus- aloite 
ja Erasmus+ ohjelma



Hakukierrokset 2022 – aikataulu

40

• 15.9.2022, 62 milj. 

Innovaatioyhteenliittymät

• 15.3.2022, 46 milj.

Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet

• 7.9.2022,48 milj. max 4 milj/hanke

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

• 22.3.2022, 3 milj € 

European Youth Togheter



Innovaatiokumppanuudet
• Innovaatioyhteenliittymät (Alliances for 

Innovation) : 

• korkeakoulujen, ammatillisten 
oppilaitosten sekä yritysmaailman ja 
tutkimuksen avaintoimijoiden 
strategista yhteistyötä tukevia 
yhteenliittymiä. 

• edistävät koulutuksen innovointia sekä 
valmiuksia vastata työmarkkinoiden 
uudistuviin tarpeisiin

• Keskittyvät erityisesti digitaalisiin 
taitoihin ja aloille, jotka strategisesti 
keskeisiä Euroopan kestävälle kasvulle 
ja kilpailukyvylle

Tulevaisuuteen suuntaavat 
hankkeet (Forward-looking Projects) :

• edistävät innovointia, luovuutta ja 
virtuaalista osallistumista sekä 
sosiaalista yrittäjyyttä

• Kohdistuu Euroopan tasolla
keskeisille aloille ja niihin
prioriteetteihin, joissa
tarvetta kehittämistyölle

• Edistää ratkaisuja, joita voidaan
valtavirtaistaa kestävien ja laajojen
vaikutusten aikaansaamiseksi



• Tavoitteena tukea 
ammatillisen koulutuksen 
toimijoita mukauttamaan 
koulutustarjontaansa 
elinkeinoelämän tarpeisiin

• Huippuyksiköt kokoavat 
yhteen alueellisia 
kumppaneita kuten 
ammatillisen koulutuksen 
toimijoita, korkeakouluja, 
yrityksiä, elinkeinoelämän 
järjestöjä, viranomaisia yms.

Ammatillisen 
koulutuksen 
huippuyksiköt



Erasmus+ nuorisoala: 
European Youth 
Together 

• European Youth Together -hankkeiden tavoitteena on 
luoda verkostoja, joilla edistetään alueellisia
kumppanuuksia, ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
nuorten kanssa useissa Euroopan maissa

• Verkostojen tarkoituksena on järjestää vaihtoja, edistää
koulutusta ja antaa nuorille mahdollisuus käynnistää
hankkeita. Nämä voidaan toteuttaa sekä fyysisillä että
verkossa toteutettavilla toiminnoilla.

• Nuorisoalan verkostojen olisi pohdittava keinoja vahvistaa
yhteisvastuuta ja osallistavuutta sekä sitä, miten
elämänlaatua voidaan parantaa pandemian jälkeen, sillä
nämä haasteet osuvat yksiin digitaitoihin ja kestävään
vihreään elämäntapaan liittyvien haasteiden kanssa.



Hakuneuvonnat

• Neuvomme myös sähköpostitse ja 
puhelimitse. 

• Ota meihin yhteyttä, niin mietitään, 
mikä on sinulle sopivin tapa aloittaa 
Erasmus+ -toiminta!

• Lisätiedot: oph.fi/erasmusplus

• Seuraa Twitterissä: @Erasmusplus.fi 

• Järjestämme hakijoille verkossa 
hakuneuvontatilaisuuksia, kun 
hakukierrokset ovat avautuneet

• Saat perustietoa kyseisen 
toiminnon säännöistä, ohjeita 
budjetin laatimiseen sekä 
vinkkejä laadukkaan ja 
vakuuttavan hakemuksen 
kirjoittamiseen



Yhteystiedot

• Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: erasmus.yleissivistava(at)oph.fi

• Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi

• Erasmus+ korkeakoulutukselle: erasmus.korkeakoulutus(at)oph.fi

• Erasmus+ aikuiskoulutukselle: erasmus.aikuiskoulutus(at)oph.fi

• Erasmus+ nuorisoalalle: nuoriso(at)oph.fi

• Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle: sport(at)oph.fi

• Euroopan solidaarisuusjoukot: nuoriso(at)oph.fi



Kiitos!

annesophie.hokkanen@oph.fi



EU:n Luova Eurooppa -ohjelma
Uusi eurooppalainen Bauhaus -rahoitusmahdollisuudet 16.2.2022

Riikka Koivula
Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste



Ohjelman tavoitteena on mm.

• tukea eurooppalaisten teosten luomista ja liikkuvuutta

• auttaa alan toimijoita tarttumaan digitalisaation ja kansainvälisen yhteistyön 
mahdollisuuksiin → edistää kestävää kasvua, työpaikkoja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
Euroopassa

EU:n ainoa vain kulttuurille ja luoville aloille 
suunnattu rahoitusohjelma
• tukee kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä 2,4 mrd eurolla

• Kulttuurin ja Median alaohjelmat sekä monialainen toimintalinja

• vuosittaiset hakukierrokset & erilaiset pilottihaut

• 41 ohjelmamaata 2014-2020

• Euroopan komissio ja toimeenpanovirasto EACEA

• kansalliset Luova Eurooppa -yhteyspisteet

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en


Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet

→ Kestävän kehityksen painopiste: 
uudet toimintamallit ja tietoisuuden lisääminen

→ Arkkitehtuurin alakohtainen painopiste:  osaamisen
kehittäminen, periaatteiden integrointi alan käytäntöihin

Luova Eurooppa ja uusi eurooppalainen Bauhaus

• Ei korvamerkittyjä hakuja, nostettu esiin ohjelman ja etenkin tiettyjen hanketyyppien
tavoitteissa ja painopisteissä yhdessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa

Creative Innovation Lab -hankkeet

→ Kulttuurin ja luovien alojen monialaiset
kestävän kehityksen, inkluusion ja hyvinvoinnin
innovaatiot

2022 haku 
1.2.-31.3.2022

2022 haku 
03-09/2022 
(alustava)

2023 haku 
loppuvuosi 2022
(alustava)



Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet

• Hankkeissa voit toteuttaa esim.

✓ yhteistuotantoja, näyttelyitä, kiertueita, 
festivaaleja, residenssejä

✓ seminaareja, keskusteluja, työpajoja

✓ osaamisen ja tietojen vaihtoa, osaamisen 
vahvistamista

✓ verkostojen luomista ja vahvistamista

• Mahdollistavat yhteistyön kaikilla kulttuurin aloilla, voivat olla myös monialaisia

• Tuki esim. palkkoihin, 
palkkioihin, tuotantoihin, 
matkoihin, tiedotukseen, 
tilaisuuksien järjestämiseen, 
hankintoihin

• Maksimikesto 48 kk



Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet

Pienet
vähintään 3 maata
EU:n maksimituki 200 000 € ja 80 %
Esim. uusien ideoiden testaus, kokeilevat hankkeet 

Keskikokoiset
vähintään 5 maata
EU:n maksimituki 1 M€ ja 70 %
Esim. toiminnan laajentaminen, uudet menetelmät 
ja/tai kohderyhmät

Suuret
vähintään 10 maata
EU:n maksimituki 2 M€ ja 60 %
Esim. uudet pysyvät käytännöt koko alalle

Tavoitteet
sisältöjen luominen TAI
innovaatiot

Painopisteet
yleisöt
sosiaalinen inkluusio
kestävä kehitys (NEB)
uusi teknologia
kansainvälinen ulottuvuus 

+ alakohtaiset painopisteet (2022 kulttuuri-
perintö, musiikki, kirja-ala, arkkitehtuuri (NEB), 
muotoilu ja muoti, kestävä kulttuurimatkailu)

Vuonna 2022 
68,6 milj.
n. 130 hanketta



Creative Innovation Lab -hankkeet

• Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut av-alan, kulttuurin ja muiden alojen 
(esim. start-upit, IT-alan organisaatiot) välisenä yhteistyönä

• Monialaisuus, monistettavuus ja markkinapotentiaali

• Tavoitteissa 2022 myös kestävä kehitys: kestävämpiä ja inklusiivisempi 
elinympäristö → kulttuurin ja luovien alojen toimijat monialaisesti luomassa ja 
testaamassa innovatiivisia kiertotalouden ratkaisuja  
(kestävyys + inkluusio ja estetiikka)

Vuonna 2022 
n. 13,6 milj.
n. 10 hanketta

• vähintään 3 maata

• EU-tuella ei ylärajaa, kuitenkin max. 60 % 
kokonaiskustannuksista



Neuvoja saat Luova Eurooppa-yhteyspisteestä

Riikka Koivula & Hanna Hietaluoma-Hanin 

http://uutiskirje.oph.fi/

@LEkulttuuri

kulttuuri@oph.fi

www.oph.fi/luovaeurooppa

Rahoitushaut

EU Funding & Tender Opportunities Portal → Creative Europe

@LEkulttuuri

0295 338 509

http://uutiskirje.oph.fi/
mailto:kulttuuri@oph.fi
http://www.oph.fi/luovaeurooppa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027

