EU-rahoitusneuvonnan
infopäivä: Yhteiskunta,
ihmiset ja kulttuuri

Webinaarin käytännöt
• Kysymyksiä voi esittää chatissa tai käyttämällä nosta käsi-toimintoa Q&A aikana.
Jokaisen asiantuntijan puheenvuoron jälkeen on varattu aikaa kysymyksille.
• Chattia voi hyödyntää myös verkostoitumiseen – paikalla on runsaasti EUrahoituksesta kiinnostuneita jotka työskentelevät samojen teemojen parissa

• Pidetään mikit ja videot pois päältä
• Materiaalit sekä tallenne ladataan materiaalipankkiin
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/materiaalit

EU-rahoitusneuvonta

@EUrahoitus

Agenda
• 9:00 Tervetuloa

• 10:50 Luova Eurooppa
Hanna Hietaluoma-Hanin, vastaava asiantuntija,
• 9:05 Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu
Opetushallitus
tukenasi EU-rahoituskentällä
Veera Koskinen, asiantuntija, EU• 11:15 Horisontti Eurooppa
rahoitusneuvonta
Katja Marjanen, tiedeasiantuntija, Suomen
• 9:20 Erasmus+
Akatemia
Sari Turunen-Zwinger, vastaava asiantuntija,
Opetushallitus
• 11:45 EU:n sisäasioiden rahastot
• 9:45 Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja• Artsi Alanne, vastuualueen esimies, Sisäministeriö
arvot -ohjelma (CERV)
Roosa Talvitie, asiantuntija, Oikeusministeriö
• 12:00 Tilaisuus päättyy
• 10:10 Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)
Sirpa Liljeström, neuvotteleva virkamies, Työ- ja
elinkeinoministeriö
• 10:35 tauko

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu
tukenasi EU-rahoituskentällä

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 EUrahoituksen hyödyntämisestä kiinnostuneille tahoille. Neuvomme myös yksityisiä EU-rahoituksen
konsultteja, emme kilpaile markkinan kanssa vaan haluamme tukea sitä.

EU-RAHOITUKSEN LAAJA KENTTÄ
Yhteensä yli 30 ohjelmaa ja välinettä
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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
• Asiantuntijat ovat tavoitettavissa suorista
sähköpostiosoitteista sekä puhelimitse (kts.
seuraava dia)

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

Veera Koskinen

Markku Pekonen

Valtteri Vento

Avustukset & tapahtumat

Avustukset & viestintä

Markkinaehtoinen rahoitus

veera.koskinen@businessfinland.fi
+358 50 476 9929

EU-rahoitusneuvonta

@EUrahoitus

markku.pekonen@businessfinland.fi

valtteri.vento@businessfinland.fi

Tapahtumat 2021
Ajankohta

Tapahtuma

30.11.2021 klo 9-10
8.12.2021 klo 9-11.30

EU-aamukahvit:CERV ja AMIF
EU-rahoitusneuvonnan infopäivä: Terveys ja hyvinvointi
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Erasmus+ -mahdollisuudet
esittelyssä
Sari Turunen-Zwinger
Opetushallitus, ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut
EU-rahoitusneuvontainfo 10.11.2021

Erasmus+ pähkinänkuoressa
• 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+ -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 yhteistutkintoohjelmia ja kehittää koulutusja nuorisopolitiikkaa.

• 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, vaan esimerkiksi opiskelijat hakevat Erasmus+ apurahoja omasta oppilaitoksestaan.

• Voit liittyä mukaan jo olemassa olevaan toimintaan esimerkiksi
ottamalla vastaan liikkujia ulkomaisesta organisaatiosta tai
liittymällä osaksi isompaa liikkuvuuskonsortiota eli verkostoa.
• Lyhytkestoinen Erasmus+ -liikkuvuushanke on matalan
kynnyksen keino kokeilla Erasmus+ -ohjelman
liikkuvuustoimintaa. Rahoitusta myönnetään yhdeksi vuodeksi.
• Jos suunnittelet pitkäkestoisempaa liikkuvuustoimintaa,
vaihtoehtona on hakea Erasmus+ -akkreditointia.

Akkreditointi
• Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa liikkuvuustoimintojen
laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä".
• Akkreditointi myönnetään organisaatiolle tai verkostolle useaksi
vuodeksi.
• Akkreditoiduille organisaatioille oppija- ja
henkilöstöliikkuvuuden rahoitus on taattu koko ohjelmakauden
ajaksi.

Yhteistyöhankkeet kehittämistyöhön
• Helpoin tapa aloittaa kehittämistyö ovat kumppanuushankkeet:
• pienimuotoiset kumppanuushankkeet voivat olla pieniä
muutaman partnerin hankkeita, jotka keskittyvät hyvien
käytänteiden vaihtamiseen (rahoitus 30 000 -60 000 €)
• kumppanuushankkeet ovat laajempia
yhteistyöhankkeita, joissa kehitetään konkreettisia tuotteita
kuten vaikkapa yhteisiä opintokokonaisuuksia ja
opetusmateriaalia (rahoitus 100 000 -400 000 €.

Erasmus+
nuorisoalalle
• Erasmus+ nuorisoalalle
kehittää nuorisoalan
yhteistyötä ja nuorisotyön
laatua sekä tukee
nuorisopolitiikan
uudistamista.
• Lisäksi se edistää nuorten ja
nuorisotyöntekijöiden
kansainvälistä liikkuvuutta.

Erasmus+ nuorisoalalle: toiminnot
Nuorisovaihto
• kansainvälinen nuorisoryhmien
tapaaminen, jonka nuoret
suunnittelevat itse ohjaajien
tukemina
Nuorten osallistumishanke
• kannustetaan kokeilemaan
uudenlaisia tapoja lisätä osallisuutta,
nuorten kuulemista ja
vaikutusmahdollisuuksia

Nuorisotyöntekijöiden
liikkuvuushanke
• nuorison kanssa työskentelevien
ammatillinen kehittyminen ja
kansainvälinen verkostoituminen
Yhteistyöhankkeet
• kehittävät nuorisoalaa ja luovat alalle
mahdollisuuksia vastata
ajankohtaisiin haasteisiin

Nuorisopolitiikan
kehittäminen
• avustuksia
nuorisopolitiikan
kehittämiseen ja
yhteistyöhön
• haetaan Euroopan
koulutuksen ja kulttuurin
toimeenpanovirasto EACEA
:sta Brysselistä

ERASMUS+ SPORT 2021-2027 (470 milj. €)
• Kannustaa osallistumaan urheiluun
ja terveyttä edistävään liikuntaan
• Edistää urheilun integriteettiä ja
arvoja
• Koulutuksen edistäminen
urheilussa ja sen kautta
• Torjuu väkivaltaa, rasismia,
syrjintää ja suvaitsemattomuutta
urheilussa

EU:n urheilualan työsuunnitelma 2021-2024
(EU Work Plan for Sport priorities)

Erasmus+ Sport hankerahoitus
Yhteistyöhankkeet
• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet:
väh. 2 tahoa 2 maasta, EU-avustus:
30 000€ / 60 000 €
• Kumppanuushankkeet: väh. 3 tahoa 3
maasta, EU-avustus: 120 000€ / 240
000€ / 400 000€
Eurooppalaiset urheilutapahtumat (not
for-profit)
• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma
(I): 3-5 tahoa / 3-5 maata, 200 000€
• Eurooppalainen paikallinen tapahtuma
(II): 6 tahoa / 6 maata, 300 000€
• Eurooppalaiset tapahtumat: 10 tahoa /
10 maata, 450 000€

Erasmus+ Sport: kuka voi osallistua?
• Sekä yleishyödylliset että yksityiset tahot (urheiluseurat, lajiliitot, valmennusorganisaatiot,
pelaajayhdistykset, kunnat, oppilaitokset yms.)
• Myös ohjelmamaiden ulkopuoliset partnerit mahdollisia, jos tuovat lisäarvoa,ml. IsoBritannia.
• Erasmus+ -avustus perustuu ns. kiinteään korvaukseen (lump sum), joka määräytyy
hankkeen toiminnan perusteella. Toiminta ja tulokset arvioidaan kuittien sijaan.
• Hankkeen kesto vaihtelee 6-36 kuukauteen. Osa Erasmus+ -avustuksesta maksetaan
ennen hankkeen alkua
• Erasmus+ Sport yhteyspiste tiedottaa ja neuvoo: Lisätietoa: oph.fi/erasmussport

Globaali yhteistyö
• Kapasiteetinvahvistamishankkeet
korkeakoulutuksessa,
ammatillisessa
koulutuksessa ja
nuorisoalalla edistävät
yhteistyötä Euroopan
ulkopuolisten
kumppanimaiden kanssa

Innovaatiokumppanuudet
•

korkeakoulujen, ammatillisten
oppilaitosten sekä yritysmaailman
ja tutkimuksen avaintoimijoiden
strategista yhteistyötä tukevia
yhteenliittymiä.
• edistävät koulutuksen innovointia
sekä valmiuksia vastata
työmarkkinoiden
uudistuviin tarpeisiin

• edistävät innovointia, luovuutta ja
virtuaalista osallistumista sekä
sosiaalista yrittäjyyttä

Ammatillisen
koulutuksen
huippuyksiköt
• Tavoitteena tukea ammatillisen
koulutuksen toimijoita
mukauttamaan
koulutustarjontaansa
elinkeinoelämän tarpeisiin
• Huippuyksiköt kokoavat yhteen
alueellisia kumppaneita kuten
ammatillisen koulutuksen
toimijoita, korkeakouluja, yrityksiä,
elinkeinoelämän järjestöjä,
viranomaisia yms.

Hakuajat
• Hakukuulutus vuoden 2022
hakuihin, ohjelma-opas ja
hakulomakkeet julkaistaan
marraskuun 2021 lopulla
• Nyt kannattaa jo aloittaa
suunnittelutyö: tausta- ja
tarveselvitykset, hankkeen
perusidea, tarkemmat tavoitteet
ja sopivat partnerit

Hakuneuvonnat
• Järjestämme hakijoille verkossa
hakuneuvontatilaisuuksia, kun
hakukierrokset ovat avautuneet
• Saat perustietoa kyseisen
toiminnon säännöistä, ohjeita
budjetin laatimiseen sekä
vinkkejä laadukkaan ja
vakuuttavan hakemuksen
kirjoittamiseen

• 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

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!
sari.turunen-zwinger@oph.fi

10.11.2021

Business Finland

Kansalaisten, tasa-arvon,
perusoikeuksien ja arvojen
ohjelma- CERV
EU-rahoitusneuvonnan infopäivä: Yhteiskunta, ihmiset ja kulttuuri

Roosa Talvitie

Esityksen rakenne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ohjelman perustiedot
Ohjelman temaattiset tavoitteet
Mihin toimiin ja ketkä voivat saada rahoitusta?
Ajankohtaiset haut
Miten rahoitusta haetaan?
CERV- ohjelman kansallinen yhteyspiste ”National Contact Point”

Kansalaisuus, tasaarvo, perusoikeudet ja
arvot –
rahoitusohjelman
perustiedot (CERV)
OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

CERV- ohjelman perustiedot
Oikeusperustana CERV-asetus 2021/69
• Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma rakentuu pääpiirteittän aiempien Perusoikeus-,
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelman pohjalle
• Näiden lisäksi ohjelmaan lisättiin EP:n esityksestä kokonaan uusi unionin arvoja käsittelevä ohjelmalohko.
• Ohjelman erityistavoitteet ja niitä vastaavat ”toimintalohkot”:
1.
2.
3.
4.

Unionin arvojen suojeleminen ja edistäminen
Tasa-arvon ja perusoikeuksien edistäminen
Kansalaisten aktiivisuuden ja demokraattisen osallistumisen edistäminen Euroopan unionissa sekä
Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan, ehkäiseminen

CERV- ohjelman perustiedot
• Komission suoraan hallinnoima rahoitusohjelma, vrt. sisäasioiden rahoitusohjelmat (jaettu
hallinnointi)
• Rahoitus ohjelmakaudelle 1,37 miljardia euroa euroa.
NB: Budjetti kasvoi 570 miljoonasta eurosta 1,37 miljardiin euroon. Lisäys liittyy
erityisesti unionin arvojen edistämiseen
CERV-ohjelma on saanut huomattavasti lisää painoarvoa ja ohjelman toimissa korostuu
entistä vahvemmin kansalaisyhteiskunnan aktivointi.
• Ohjelmasta laaditaan vuosittaiset työohjelmat, jossa asetetaan haut:
• Hankerahoitukselle (action grant)
• Operatiiviselle tuelle (operating grants)
• Hankinnoille (Procurement)

• Ohjelmalle kansalliset yhteyspisteet

Ohjelman temaattiset
tavoitteet

OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

CERV-ohjelman painopisteet
• Eurooppalaiset arvot
• Sukupuolten tasa-arvo ja sen
valtavirtaistaminen, syrjimättömyys
ja sen valtavirtaistaminen
• Rasismin, muukalaisvihan ja
kaikenlaisen suvaitsemattomuuden
torjuminen
• Lapsen oikeudet
• EU:n kansalaisoikeudet
• Tietosuoja

• Kansalaisyhteiskunta ja
kansalaisten osallistaminen
• Euroopan kulttuuriperintö ja
kulttuurinen monimuotoisuus,
• Town-twinning ja kuntien verkostot
• Naisiin kohdistuvan sukupuoleen
perustuvan väkivallan torjuminen
• Kaikenlaisen lapsiin ja muihin
riskiryhmiin kohdistuvan väkivallan
torjuminen

Ohjelman temaattiset tavoitteet
1. Suojella ja edistää perusoikeuksia ja lisätä niistä tietoisuutta erityisesti
myöntämällä taloudellista tukea kansalaisjärjestöille, jotka toiminnallaan
edistävät ja vaalivat perusoikeuksia. Toiminnalla vahvistetaan samalla
unionin arvoja ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioitusta, sekä tuetaan
demokratian, läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon toteutumista.
2. Edistää tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää ja eriarvoisuutta sukupuolen,
alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai seksuaalisen
suuntautumisen perusteella. Ohjelman toimilla pyritään myös tukemaan
sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen sekä näiden
valtavirtaistamiseen liittyviä toimenpiteitä, ja ehkäisemään rasismia ja
muita suvaitsemattomuuden muotoja. Lisäksi tavoitteena on lasten ja
vammaisten henkilöiden oikeuksien suojeleminen ja edistäminen,
unionin kansalaisuusoikeuksien tukeminen sekä henkilötietojen suoja.

Ohjelman temaattiset tavoitteet
3. Edistää kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista
Euroopan unionissa. Ohjelman avulla on tarkoitus lisätä kansalaisten
ymmärrystä unionista, sen historiasta, kulttuuriperimästä ja kulttuurisesta
monimuotoisuudesta. Lisäksi tavoitteena on edistää eri maiden kansalaisten
välistä vaihtoa ja yhteistyötä sekä lisätä kansalaisaktiivisuutta ja
demokraattista osallistumista tukemalla kansalaisten ja edustuksellisten
yhdistysten näkemysten ilmaisemista ja vaihtamista kaikissa unionin
toimissa.
4. Ennaltaehkäistä erityisesti lapsiin, nuoriin ja naisiin sekä muihin
haavoittavassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa, puuttua
siihen sekä tukea ja suojella väkivallan uhreja.

3. Mihin toimiin ja
ketkä voivat hakea
rahoitusta?
OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

Mihin toimiin voi hakea rahoitusta?
• Tiedotukseen ja koulutukseen, joilla parannetaan tietämystä relevanteista politiikanaloista ja
oikeuksista
• sidosryhmien väliseen vastavuoroiseen oppimiseen, jolla parannetaan tietämystä ja keskinäistä
ymmärtämystä kansalaisvaikuttamisesta ja demokraattiseen toimintaan osallistumisesta, sekä
ystävyyskaupunkitoimintaa, jolla tuodaan yhteen eri kansalaisuuksia ja kulttuureita edustavia
eurooppalaisia
• Analyyseihin ja seurantatoimiin joilla parannetaan ymmärtämystä ohjelmaan kuuluvien alojen
tilanteesta jäsenvaltioissa ja unionin tasolla ja parannetaan unionin oikeuden, politiikan ja arvojen
täytäntöönpanoa (mm. tietojen ja tilastojen kerääminen; yhteisten menetelmien ja
indikaattoreiden tai vertailuarvojen kehittäminen; tutkimukset, selvitykset, analyysit ja
kyselytutkimukset, arvioinnit, vaikutustenarviointi; sekä oppaiden, raporttien ja
koulutusmateriaalin laatiminen ja julkaiseminen)
• Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tukemiseen, jolla edistetään aktiivista osallistumista
demokraattisemman unionin rakentamiseen sekä tietoisuutta oikeuksista ja arvoista
• eurooppalaisten verkostojen valmiuksien kehittämiseen, millä edistetään ja kehitetään unionin
lainsäädäntöä, poliittisia tavoitteita ja strategioita edelleen,

Ketkä voivat hakea rahoitusta?
• Kohderyhmät vaihtelevat hauittain, mutta kansalaisjärjestöt ovat
merkittävässä roolissa: ” Ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää
perussopimuksissa, perusoikeuskirjassa ja sovellettavissa
kansainvälisissä ihmisoikeusyleissopimuksissa vahvistettuja
perusoikeuksia ja arvoja, erityisesti tukemalla kansalaisjärjestöjä ja
muita paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
toimivia sidosryhmiä”
• Muut kohderyhmät: julkisen sektorin toimijat
(valtio/kunta/alueelliset), tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimijat,
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (esim. kirjastot, kansalaisopistot),
liitot, koulutus- ja tutkimuslaitokset ym.

Hakukriteerit- ja
prosessi

OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

Yleiset hakukriteerit
• Pääasiassa kahdenlaisia hankkeita: avoimet hankehaut ja rajatut
hankehaut
• Hankkeiden omarahoitusosuus 10-20%
• Joko päätoteuttaja tai kumppanirooli
• Hakijaorganisaatioiden tulee olla oikeushenkilöitä
• Kansallisia tai kansainvälisiä hankkeita (“European Added value”)
• Minimum requested amount > EUR 75 000
• Project duration max 24 months

Hakuprosessi
Työohjelma
• Komission ehdotus
ohjelmasta
• Komiteakäsittely ja
ohjelman
hyväksyminen
(mahdollisuus
vaikuttaa sisältöön)

Komission haut
• Yleensä noin 2-4 kk
hakuaikaa
• Komission sivuilla
tarkat ohjeistukset,
mm.
hankekumppanien
haku ja
ilmoittautuminen
hankekumppaniksi.

Hakemusten
arviointi
• Esim. vuoden 2020
haut julkistettiin
tammikuussa,
hakujen määräaika
oli huhtikuussa,
tulokset tulivat
syyskuussa ja
projektit alkoivat
loppuvuona 2020
tai alkuvuodesta
2021.

Hakuprosessi
• Tutustu komission Funding & tender opportunities- portaaliin:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Step 1: Find call for proposals
Step 2: Find project partners
Step 3: Create an EU Login account
Step 4: Register an organisation
Step 5: Write and submit grant proposal

• Tutustu tarkasti hakutekstiin ja ohjeisiin
• Valitse kumppanit huolella ja varaa tarpeeksi aikaa hakemuksen valmisteluun!

Hakemuksen struktuuri
• Part A –online form
• General Information, participants and contacts
• Budget

• Part B- Project description and implementation (max. 45 pages)

• Description of the project and applicant organisation, work packages and activities

•Annex 1 –CVs key staff applicant and partners (max. 100 pages)
•Annex 2 –Annual Activity Report
•Annex 3 –Indicators
•Annex 4 –Child protection policy (if contact with children)
•Annex 5 –Letters of support (optional)

Ajankohtaiset haut

OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

Lokakuussa avautuneet haut
Call for proposals to promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights
and activities on fundamental rights breaches (budjetti 2 miljoonaa euroa, haku sulkeutuu: 24.2.2022)
• EU:n perusoikeuskirjaan liittyvän osaamisen ja kapasiteetin vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen
• oikeusalan ammattilaisten, kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien ihmisoikeuselinten osaamisen ja
kyvykkyyden vahvistaminen ryhtyä oikeustoimiin kansallisella ja Euroopan tasolla
Kohderyhmä: kansalaisjärjestöt, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, tasa-arvoelimet ja
oikeusasiamiesinstituutiot
Call for proposals on Citizens' engagement and participation (budjetti: yli 17 milj eur, haku sulkeutuu:
10.2.2022)
• edistää kansalaisten ja heitä edustavien järjestöjen osallistumista ja panosta unionin demokraattiseen
toimintaan ja kansalaistoimintaan kaikilla unionin toiminta-aloilla.
• Fokus erityisesti: vuoden 2024 EP – vaalit ja demokratian vahvistaminen EU: ssa, COVID-19- pandemian
vaikutukset demokraattiseen keskusteluun ja perusoikeuksien toteutumiseen, innovatiiviset
demokratian edistämistoimet ja erityisesti digitaaliset työkalut (”e-demokratia”), disinformaation
torjunta ja medialukutaidon edistäminen sekä ilmasto- ja ympäristöaiheiseen keskustelu ja
vaikuttamistyö.
Kohderyhmä: voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, ml. kansalaisjärjestöt, koulutus- kulttuuri- ja
tutkimusalan toimijat; paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat toimia kumppaneina

Marraskuussa avautuvat haut
Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns (budjetti 11 milj eur, haku päättyy 24.3.2022)
Huom! Kuntien yhteistyö eli Town Twinning: budjetti yht. 4 milj., budjettikatto 30 000€
Kuntien verkosto- haussa (Network of Towns): budjetti yht. 6 milj, ei budjettikattoa

•

Kuntien yhteistyö- eli Town Twinning -hankkeissa eri maista tulevat kuntalaiset kokoontuvat yhdessä keskustelemaan heitä
kiinnostavista eurooppalaisista aiheista
• Kuntien verkostohankkeet tukevat kuntien ja maakuntien pitkäkestoista temaattista yhteistyötä
Kohderyhmä: Kaupungit/kunnat ja maakunnat tai niiden ystävyyskuntakomiteat tai –verkostot, muut paikallis- tai
alueviranomaiset, Paikallisviranomaisten liitot tai yhdistykset, Paikallisviranomaisia edustavat voittoa tavoittelemattomat
organisaatiot (esim. kansalaisopistot)

Call for proposals on European remembrance (budjetti 7 milj. Euroa, haku päättyy 24.3.2022)
•

Tietoisuuden ylläpitäminen Euroopan modernia historiaa keskeisesti määrittävistä tapahtumista, kuten autoritaaristen ja
totalitaaristen hallintojen vaikutuksista.
• tietoisuutta eurooppalaisten kansalaisten keskuudessa yhteisestä historiasta, kulttuurista, kulttuuriperimästä sekä
yhteisistä arvoista.
Kohderyhmä: paikalliset/alueelliset viranomaiset tai voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, ml. kansalaisjärjestöt,
kulttuuri- ja nuorisotoimijat, koulutus –ja tutkimuslaitokset

Marraskuussa avautuvat haut (jatkoa)
Call for proposals to promote gender equality

(budjetti: 6,8 milj euroa, haku päättyy: 16.3.2022)

• Naisten ja miesten tasa-arvoinen osallistuminen ja edustautuminen poliittisessa ja taloudellisessa
päätöksenteossa
• Sukupuolistereotypioiden torjunta mainonnassa ja mediassa
Kohderyhmä: jäsenvaltioiden viranomaiset, paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja yhdistykset, tasaarvoelimet, kansalaisjärjestöt, erityisesti naisten oikeuksia ajavat järjestöt

Call for proposals to protect and promote the rights of the child (budjetti 3 milj. Euroa, haku päättyy: 18.5.2022)
• EU:n lasten oikeuksia koskevan strategian toimeenpano
Kohderyhmä: kansalliset ja paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt, ml. kansainväliset järjestöt ja
akateemiset tutkimuslaitokset, jotka toimivat lasten oikeuksien sektorilla

Marraskuussa avautuvat haut (jatkoa)
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children (budjetti
27 milj euroa, haku sulkeutuu: 15.04.2021)
• Laaja-alaiset ja pitkän aikavälin rajat ylittävät yhteistyötoimet sukupuolittuneen väkivallan
ehkäisemiseksi
• Vahingollisten käytänteiden torjunta ja ennaltaehkäisy
• Sukupuolittuneen väkivallan varhainen ennaltaehkäisy
• Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan datan keruu
• Lastensuojelun vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet
Kohderyhmä: jäsenvaltioiden viranomaiset, sosiaali- ja tukipalvelut, kansalaisjärjestöt

Joulukuussa avautuva haku
Call for proposals on protecting and promoting Union values (budjetti: 50,5 miljoonaa euroa, haku
päättyy 01.02.2022)
• Haun kautta rahoitetaan rajoitettu määrä alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä toimijoita, jotka
voivat rahoittamaan sekä edelleen kasvattamaan muiden toimijoiden toimintakapasiteettia
• Kantavat teemat toiminnassa ovat oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja demokratian
edistäminen ja suojelu

• Kohderyhmät: yllä mainittujen teemojen parissa työskentelevät kansalaisjärjestöt

Vuonna 2022 haettavaksi tulevat myös:
• Call for proposals to promote equality and to fight against racism,
xenophobia and discrimination
• Operating grants to Framework Partners active in the areas of Union
values

CERV-ohjelman
kansallinen yhteyspiste
oikeusministeriössä
OIKEUSMINISTERIÖ

JUSTITIEMINISTERIET

Yhteyspisteen tehtävät
• Ohjelman edistäminen kansallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla
(tiedottamistyö, tilaisuuksien
järjestäminen, partnerihaun fasilitointi
ym.)
• Sidosryhmien yhteistyön tukeminen
(ohjelman toimialan organisaatioiden
mobilisointi, uusien organisaatioiden
tavoittaminen, yhteistyön kehittäminen
vastaavien ohjelmarakenteiden kanssa,
tiedottaminen avoimista hauista sekä
tuki komission järjestelmän käytössä)
• Ohjelman tulosten levittäminen
(Tukea komissiota ja kehittää
levittämistoimia rahoitettujen
hankkeiden ja niiden tulosten
edistämiseksi, jakaa tietoa ohjelman
saavutuksista, yhteistyö kansallisten
EU- tiedotustoimistojen kanssa)

• Ohjelma-asetuksen mukaan
jäsenvaltiot voivat perustaa sitä
varten yhteyspisteen, jonka tehtävänä
on tarjota ohjelman hakijoille,
sidosryhmille ja tuensaajille
riippumatonta ohjausta, käytännön
tietoa ja apua kaikissa ohjelmaan
liittyvissä asioissa
• Suomen CERV- ohjelman kansallinen
yhteyspiste on sijoittunut
oikeusministeriöön.

OIKEUSMINISTERIÖ
Roosa Talvitie
roosa.talvitie@gov.fi
CERV- yhteyspisteen sähköposti:
cerv.om@gov.fi

www.oikeusministerio.fi
Facebook: facebook.com/oikeusministerio
Twitter: twitter.com/oikeusmin @oikeusmin
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki
Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 029 516 001

Euroopan sosiaalirahasto plus
(ESR+)
EU-rahoitusneuvonnan infowebinaari 10.11.2021
Sirpa Liljeström
Työ- ja elinkeinoministeriö
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ohjelmarakenne
+

Aineellinen
apu
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ESR+-rahoitus erityistavoitteittain (milj. €, EU-osuus)
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Polkuja töihin
Työnhakijoiden työllistyminen
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen

edistetään kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden pääsyä avoimille
työmarkkinoille, laadukkaisiin ja riittävän toimeentulon mahdollistaviin
työpaikkoihin, yrittäjäksi ja itsenäiseen ammatinharjoittamiseen tai
koulutukseen sekä osaajien saamista korkeaa osaamista vaativiin tehtäviin
hyödynnetään monipaikkaisuuden ja erilaisten työn tekemisen tapojen
tarjoamia vaihtoehtoja huomioiden työn- ja perhe-elämän yhdistämisen
mahdollisuudet
huomioidaan kohderyhmien tarpeet tarvittaessa positiivisen erityiskohtelun
ja yhdenvertaisuussuunnittelun sekä tasa-arvosuunnittelun avulla
hyödyntäen heidän omaa asiantuntemustaan
yhteistyössä yritysten ja muiden työnantajien kanssa räätälöidään etenkin
osatyökykyisille ja maahanmuuttajataustaisille työmahdollisuuksia sekä
edistetään tehtävien muokkaamisen ja osittamisen edellytyksiä uusien
työmahdollisuuksien kehittämiseksi
kehitetään välityömarkkinoiden laatua ja vaikuttavuutta
edistetään työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta myös
yhteistyössä rekrytoivien työnantajien kanssa luomalla näihin kannusteita
ja käytäntöjä
tuetaan mukana muuttavien puolisoiden työllistymistä
ohjataan työnhakijoita rekrytointivaikeuksista kärsiville aloille
luodaan työvoiman kysyntää hyödyntämällä mm. julkisten hankintojen
työllistämismalleja
Tuetaan sukupuolten tasa-arvoa ja segregaation vähentämistä koulutus- ja
työelämässä

• kehitetään, levitetään ja juurrutetaan monialaisia ja moniammatillisia
palvelumalleja ja verkostomaista työotetta
• lisätään monialaisissa ja -ammatillisissa palveluissa työskentelevien
osaamista toimintamallin johtamisessa ja muissa yhteistyöhön
liittyvissä kysymyksissä sekä asiakkaiden palvelutarpeisiin liittyvissä
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalialan teemoissa
• kehitetään toimintamalleja, joilla varmistetaan, että asiakkaan
palvelupolku etenee saumattomasti työhön, koulutukseen tai
asiakkaan kannalta muuhun tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun
• tehostetaan ja kehitetään toimintatapoja ja palveluita, joilla voidaan
tukea sesonkityyppisillä aloilla työskentelevien työllistymistä
ympärivuotisesti ja alityöllistettyjä heidän työuransa kehittymisessä
• vahvistetaan itsensä työllistäjien mahdollisuuksia työllistyä
• kehitetään yritysten, alueiden ja toimialojen välisiä yhteistyömalleja ja
rekrytointitoimia sekä lisätään rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen
ja työnantajien tunnettuutta, vetovoimaa ja mainekuvaa
• vastataan työvoiman kohtaanto-ongelmiin kehittämällä ja kokeilemalla
toiminta- ja palvelumalleja irtisanovan ja rekrytoivan yrityksen
kohtaamisen helpottamiseksi
• parannetaan yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan ja
työllistämisen edellytyksiä
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Uutta osaamista työelämään
Palveluiden kehittäminen
Jatkuva oppiminen ja joustavat
koulutuspolut
•
•
•
•

•

kehitetään, levitetään ja juurrutetaan monialaisia, moniammatillisia ja monikanavaisia
ohjaus- ja neuvontapalveluita koulutuksessa ja työelämässä sekä vahvistetaan
asiantuntijoiden valmiuksia vastata monimuotoistuvan asiakaskunnan tarpeisiin
tuetaan luovien alojen palvelukokonaisuuden syntymistä ja vahvistetaan kulttuuripalveluiden
tuotanto-osaamista
parannetaan kohtaantoa ja edistetään ammatillista liikkuvuutta eri palveluja kehittämällä,
hyödyntämällä ja yhdistelemällä
edistetään kansainvälisten osaajien rekrytointia Suomeen ja integroidaan jo maassa olevia
osaajia yhteistyössä EAKR- ja Talent Boost –toimenpiteiden kanssa

lisätään yksilöllisten, monimuotoisten ajasta ja paikasta riippumattomien
•
jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksien tarjontaa ml. täydennys- ja
erikoistumiskoulutukset sekä perustaitojen kehittäminen
•
tuetaan tutkintojen ja tutkintojen osien suorittamista sekä edistetään ja
kehitetään osaamisen ja ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista
ja tunnistamista ja niitä tukevaa koulutusta
•
tuetaan uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntämistä sekä niihin
liittyvää oppimista ja osaamisen kehittämistä työpaikoilla
Muutostarpeiden
edistetään yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista osana koulutusta ja
työelämää

•

tuetaan eri alojen kehittymistä osana ekosysteemejä ja vahvistetaan
palvelujen tuotanto-osaamista

•

kehitetään hakevan toiminnan menetelmiä erityisesti koulutuksessa
aliedustettujen ryhmien tavoittamiseksi

•

ja osaamisen ennakointi
työmarkkinoiden tarpeiden pohjalta
•
•

tuetaan osaamistarpeiden ennakointia ja ennakointitiedon hyödyntämistä
edistetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan integroitumista koulutukseen

kehitetään jatkuvan oppimisen mahdollistavia koulutusrakenteita ja
oppimisympäristöjä sekä oppimista tukevaa pedagogiikkaa
tuetaan koulutuksen ja työelämän sekä kouluasteiden välisten
nivelvaiheiden siirtymien sujuvoittamista perusopetuksesta lähtien
kehitetään koulutuksen laatua ja tarjontaa mm. älykkään erikoistumisen ja
kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin

•

•

tuetaan jatkuvan oppimisen avulla elinkeinorakenteen monipuolistamista
ja uudenlaisten palvelurakenteiden syntymistä mm. luovaa osaamista
hyödyntämällä

•

•

tuetaan sukupuolten tasa-arvoa ja segregaation vähentämistä koulutus- ja
työelämässä

edistetään osaamista hyvän työelämän kehittämiseksi ml. työturvallisuus, työhyvinvointi,
työterveys, työssä jaksaminen, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja työyhteisöjen
monimuotoisuuden lisääminen
edistetään toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja ja digitalisaation tuomien tuotanto- ja
palveluprosessien kehittämistä sekä lisä- ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksia, jotka
parantavat samanaikaisesti tuottavuutta ja tuloksellista työn tekemistä sekä työhyvinvointia
kehitetään mikro- ja pk-yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niiden henkilöstön, ml.
lukien johtajat, osaamista, oppimismyönteisyyttä ja uudelleenkouluttautumista erityisesti
ikäjohtamisen ja osaamisen johtamisen alueilla
edistetään yritysten muutoskyvykkyyttä koulutuksen, neuvonnan, ohjauksen ja verkostojen
kautta

•
•

Työelämän kehittäminen
•

•

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Yhdenvertaiseen osallisuuteen
Yhtäläisten mahdollisuuksien ja osallisuuden
edistäminen
• tuetaan monipuolisin keinoin kaikkein heikoimmassa
työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kiinnittymistä
yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille sekä torjutaan
huono-osaisuutta ja syrjäytymistä
• lisätään eri väestöryhmien vuorovaikutusta
• yksinäisten ja riippuvuus- ja/tai työ- ja toimintakyvyn
haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia lisätään mm.
yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein
• edistetään vammaisten henkilöiden, etnisten vähemmistöjen ja
muiden heikommassa asemassa olevien väestöryhmien
oikeuksien toteutumista
• kehitetään kansalaistoimijalähtöistä toimintaa ja yhteisöllisiä
palveluita sekä edistetään vähemmistö- ja erityisryhmien
osallistumista päätöksentekoon ja palveluiden suunnitteluun
• hyödynnetään kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja
osallisuuden, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisessä

Työllistymismahdollisuuksien parantaminen
• parannetaan heikoimmassa asemassa olevien valmiuksia päästä
koulutukseen ja työmarkkinoille
• rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja
tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä
kehitetään työtoiminnan sisältöjä

Palveluiden kehittäminen
• kehitetään, levitetään ja juurrutetaan monialaisia, oikea-aikaisia,
saavutettavia ja katkeamattomia taide-, kulttuuri-, hyvinvointi-,
sosiaali-, terveys-, kuntoutus- koulutus- ja työllisyyspalveluita ja
kehitetään mm. perhe- ja nuorisotyön menetelmiä ja verkostomaista
työotetta
• edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin ja
viranomaisten välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja osaamista
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palveluiden ja yhteiskuntaan
kiinnittymisen parantamiseksi
• kehitetään tuloksellisia mm. sosiaalisen kuntoutuksen ja
päihdekuntoutuksen toimintamalleja työikäisille samoin kuin työ- ja
toimintakyvyn palveluja
• kehitetään sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osaamista
sosiaali- ja terveysalalla, sivistystoimessa sekä työllisyyspalveluissa,
jotta voidaan paremmin vastata tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuushaasteisiin
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Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen
• kehitetään lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sisältöjä ja rakenteita palvelujen laadun, monialaisuuden, henkilöstön
osaamisen ml. digitaalisuus ja toimijoiden osallisuuden edistämiseksi
• kehitetään vaativan sijaishuollon palveluja ja niiden monialaisuutta
• kehitetään oppimisvaikeuksista ja neuropsykiatrisista ongelmista kärsiville lapsille ja nuorille tukitoimenpiteitä, joissa
huomioidaan opintojen ohella työelämään siirtyminen
• kehitetään lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti ja nopeasti saavutettavia palveluja ja tukitoimia, joita tuotetaan
paikallisesti monitoimijaverkostoissa lasten ja nuorten tarpeita kuunnellen. Näitä palveluja voivat olla esim. mielenterveys- ja
päihdepalvelut, sujuvat terveydenhuollon prosessit, osallisuuden ja harrastustoiminnan tukeminen mm. kulttuuri- ja
liikuntatoiminnalla, tuki opinnoissa ja opintoihin hakeutumisessa, tuki arjessa, asumisessa ja kodinhoidossa selviytymisessä
sekä tuki työllistymisessä ja työelämään siirtymisessä
• edistetään soveltavaa tutkimusta ja toiminnan vaikuttavuutta
• levitetään ja juurrutetaan parhaat mallit pysyviksi käytännöiksi
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Eväitä elämään
Aineellinen apu

Liitännäistoimenpiteet

• elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden
hankintaan tarkoitettujen ostokorttien
tarjoaminen vähävaraisille

• aineellisen avun antamisen yhteydessä tarjotaan ohjausta,
neuvontaa ja tukea liittyen mm. velkaneuvontaan, sosiaali- ja
terveydenhuoltoon, työllisyys- ja koulutuspalveluihin sekä
järjestöjen erilaisiin toimintoihin
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Sosiaaliset innovaatiot
• ESR+-ASETUS:
− Resitaali 29: Sosiaalisen innovoinnin tukeminen on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla
toimilla pystytään vastaamaan paremmin sosiaaliseen muutokseen ja jotta rohkaistaan ja
tuetaan innovatiivisia ratkaisuja.
− Artikla 2.16: [sosiaaliset innovaatiot] toimia joiden tavoitteet ja keinot ovat sosiaalisia, ja
erityisesti toimia, jotka liittyvät sellaisten tuotteita, palveluja, käytäntöjä ja malleja
koskevien uusien ideoiden kehittämiseen ja toteutukseen, jotka samanaikaisesti täyttävät
sosiaaliset tarpeet ja luovat uusia sosiaalisia suhteita tai sosiaalista yhteistyötä julkisten,
kansalaisjärjestöjen tai yksityisten organisaatioiden välillä, mikä on hyväksi yhteiskunnalle
ja vahvistaa yhteiskunnan toimintavalmiuksia

• Erityistavoitteissa Polkuja työllisyyteen, Uutta osaamista työelämään ja
Yhdenvertaiseen osallisuuteen
• Erityisenä painopisteenä ja tavoitteena erityistavoitteessa Turvaverkkoja
nuorten tulevaisuuteen
• Sosiaalisten innovaatioiden lopputulemana on jotain pysyvää
levittäminen ja juurruttaminen kansallisesti ja kansainvälisesti

• Tavoitteena on perustaa sekä jokaiseen jäsenvaltioon että EU-tasolle
sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus
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Tasa-arvo, Yhdenvertaisuus
Tasa-arvo
Jokainen ESR+- hanke on luokiteltava sukupuolten tasa-arvon osalta:
− Päätavoitteena
− Valtavirtaistaminen

Yhdenvertaisuus
Huomioitava toteutuksessa - esim. yhdenvertaisuussuunnittelu, positiivinen erityiskohtelu,
kulttuurisensitiivisyys, omakielinen ohjaus
Otetaan kaikki mukaan yhteiskuntaan – kyllä tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle, ei
syrjinnälle ja ennakkoluuloille.
Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen huomioitava kaikissa
erityistavoitteissa – erityinen koordinaatiohanke ESR+-erityistavoitteeseen Yhdenvertaiseen
osallisuuteen

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Mitä odotamme hankkeilta
Pureutumista ajankohtaisiin haasteisiin yhteistyössä
relevanttien tahojen kanssa
Parannusta jokaisen hankkeen kohteena olevan henkilön ja
organisaation tilanteeseen
Parempia palveluita
Levitettäviä ja juurrutettavia toimintamalleja
Laatua enemmän kuin määrää
Huomio tehokkaaseen, informatiiviseen ja raikkaaseen
viestintään

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

ESR+-hankkeiden hakeminen
Koko hankehallinto hoidetaan uudessa EURA 2021 –järjestelmässä, joka
on otettu käyttöön marraskuussa.
Hankehakujen avaaminen on mahdollista. Seuraa ilmoituksia osoitteessa
www. rakennerahastot.fi
Rahoittavat viranomaiset voivat tehdä hakukohtaisia rajauksia siitä, mitkä
erityistavoitteet tulevat auki tai millaisia hankkeita kyseisessä haussa haetaan
-> Lue hakuilmoitus huolellisesti! Tutustu tukikelpoisuussäännöksiin!
Rahoittavat viranomaiset voivat järjestää hakuinfoja, joissa kerrotaan
avattavasta hausta tarkemmin. -> Seuraa ilmoituksia!
Hankkeiden valinta perustuu ohjelman seurantakomitean hyväksymiin ja
yhteisesti sovittuihin valintaperusteisiin.
Lisätietojen saamiseksi ota yhteys:
- ELY-keskuksiin
- Ruokavirastoon (aineellinen apu)

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kiitos!
Rakennerahastot.fi

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

EU:n Luova
Eurooppa -ohjelma
EU-rahoitusneuvonnan infopäivä:
Yhteiskunta, ihmiset ja kulttuuri
10.11.2021

Hanna Hietaluoma-Hanin
Luova Eurooppa -yhteyspiste / Opetushallitus

Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste
• Opetushallitus ja Suomen elokuvasäätiö toimivat yhteistyössä EU:n Luova Eurooppa
-ohjelman Suomen yhteyspisteenä
• Tiedotamme ohjelmasta ja rahoitusmahdollisuuksista
• Järjestämme koulutusta ja tarjoamme hankeneuvontaa
Ohjelmahallinto
• Keskitetty Euroopan komissiolle ja toimeenpanovirasto EACEA:lle Brysselissä
• Rahoitusta haetaan sähköisessä EU Funding & Tender
Opportunities -hakujärjestelmässä

Luova Eurooppa (2021-2027) - 2,44 mrd €
luovien alojen eurooppalaiseen yhteistyöhön
Median
alaohjelma
58 % budjetista

Kulttuurin
alaohjelma
33 % budjetista

Monialainen
toimintalinja
9 % budjetista

Uutta!
• Kasvanut rahoitus: 1,46 miljardia € (kausi 2014-2020), nyt 2,4 miljardia euroa
• Korkeampi rahoitusprosentti: tukimuodosta riippuen jopa 80%
• Tukee entistä tehokkaammin kulttuurialan liikkuvuutta

• Uusi ohjelma on entistä vihreämpi, tasa-arvoisempi ja osallistavampi

Rahoitusta voivat hakea
Median
alaohjelma

• Av-sektorin toimijat elokuva-, tv- ja peliteollisuuden
parissa

Kulttuurin
alaohjelma

• Kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön parissa toimivat
organisaatiot
• Taiteilijat ja muut alan ammattilaiset (liikkuvuustuki) UUTTA

Monialainen
toimintalinja

• Av-sektorin, kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteistyössä
esim. teknologiapartnerien kanssa
• Uutismediakenttä UUTTA

Ohjelmamaat

Kaudella
2014-2020
41 maata

• EU:n jäsenmaat (27)
• ETA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein
• Albania, Bosnia ja Herzegovina, Makedonia, Montenegro ja Serbia
Kulttuurin alaohjelmaan osallistuvat lisäksi
• Georgia, Moldova, Ukraina, Tunisia, Armenia ja Kosovo
• nämä maat osallistuvat myös osaan Median tukimuodoista

EU-maiden ulkopuoliset ohjelmamaat vahvistuvat lähikuukausina!
Tarkista lista ohjelmamaista

Ohjelman yleiset tavoitteet
1. vaalia, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä
moninaisuutta sekä kulttuuriperintöä
2. vahvistaa kulttuurin ja luovien alojen kilpailukykyä erityisesti
av-sektorilla
• Taustalla mm. EU:n vihreän kehityksen ohjelma ja New European
Agenda for Culture
• Lisäksi alaohjelmilla ja eri rahoitusmuodoilla on tarkemmat
tavoitteensa ja painopisteensä, jotka avataan rahoitushakuja
koskevissa ehdotuspyynnöissä (Call for Proposals)

Elokuva- ja av-alan kilpailukyky
ja yhteistyö

Median
alaohjelma
n. 227 M€ (2022)

Edistää Euroopan av-alan kilpailukykyä, skaalautuvuutta, yhteistyötä, liikkuvuutta,
innovointia ja kestävyyttä.
Tuet jakautuvat kolmeen klusteriin
• Sisältö: av-teosten luominen ja tuotanto (tuotantoyhtiöt, peliyhtiöt)
• Yritykset: av-alan yritysten innovointi, kilpailukyky, skaalattavuus ja lahjakkuudet

(mm. levittäjät, myyntiagentit, koulutuskurssien järjestäjät)
• Yleisö: av-teosten saatavuuden ja näkyvyyden parantaminen
(mm. festivaalit, elokuvateatterit, elokuvakasvatustyötä tekevät organisaatiot)

Kulttuurin ja luovien alojen
eurooppalainen yhteistyö

Kulttuurin
alaohjelma
n. 129 M€ (2022)

Vahvistaa taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan yhteistyötä, eurooppalaisten
teosten luomista ja liikkuvuutta, innovointia sekä alojen taloudellista, sosiaalista ja
kansainvälistä ulottuvuutta.
Kaikille aloille suunnatut tuet
• Eurooppalaiset yhteistyöhankkeet
• Eurooppalaiset verkostot
• Eurooppalaiset foorumit
• i-Portunus -liikkuvuustuki taiteilijoille
ja kulttuurialan ammattilaisille
(vuodesta 2022 alkaen) UUTTA

Alakohtaiset tuet
•

•

Alakohtaiset yhteistyöhankkeet
(kirja-ala, musiikki, arkkitehtuuri,
kulttuuriperintö, muoti ja muotoilu,
kulttuurimatkailu) UUTTA
Kaunokirjallisuuden levityshankkeet

Lisäksi mm. Euroopan kulttuuripääkaupungit

Kulttuurin ja luovien alojen yhteiset
mahdollisuudet sekä uutismedia

Monialainen
toimintalinja

n. 35 M€ (2022)

Vahvistaa alojen välistä yhteistyötä ja edistää journalismin ja siihen liittyvän
liiketoiminnan kehittämistä sekä monimuotoista, riippumatonta ja moniarvoista
mediaympäristöä sekä medialukutaitoa.
Kahteen teemaan liittyviä hakuja
• Luovat innovaatiokokeilut: Creative Innovation Lab -hankkeet
• Uutismedia: journalismin kumppanuushankkeet ja medialukutaitohankkeet UUTTA

Luovaan Eurooppaan osallistuminen kannattaa – kokemuksia Kulttuurin ja Median alaohjelmista / Opetushallitus & Suomen elokuvasäätiö
Youtube

Tutustu tuettuun toimintaan
Hankepankit ja julkaisut
• Eurooppalainen hanketietokanta - kaikki
hankkeet:
https://ec.europa.eu/programmes/crea
tive-europe/projects/
• Kulttuurin alaohjelman hankkeet, joihin
osallistuu suomalaisia:
www.oph.fi/fi/luova-eurooppahankkeet
• Median alaohjelman Luova Eurooppa
/Media -vuosijulkaisu (2021)

Monitorointiraportti 2020
• Tietoa ja tilastoja ohjelmakaudelta 2014-2020
• Ohjelman vaikutuksia ja esimerkkihankkeita
• EU:n toimia koronakriisistä selviytymiseksi
• Lue raportti verkossa

Mitä seuraavaksi?
• Vuoden 2022 hakukierrokset käynnistyvät asteittain kun työohjelma 2022
hyväksytään (arviolta marras-joulukuussa):
Kulttuurin yhteistyöhankkeet 2022 (vuodenvaihde)
Media ja Monialainen (ei vielä tietoa)
• Opetushallituksen ja Suomen elokuvasäätiön yhteyspisteet järjestävät tilaisuuksia
ja tarjoavat hakuneuvontaa – ole meihin yhteydessä!
• Kaikki rahoitushaut julkaistaan EU:n Funding and Tenders -portaalissa
• Aloita ajoissa ja varaa riittävästi aikaa!

Seuraa tiedotustamme ja tilaa uutiskirjeemme!
Kulttuurin alaohjelma ja monialainen: http://uutiskirje.oph.fi/
Median alaohjelma: anni.rossi@ses.fi

Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste
Kulttuuri & Monialainen
Hanna Hietaluoma-Hanin &
Riikka Koivula
puh. 0295 338 540 ja 0295 338 509
kulttuuri@oph.fi

@LEkulttuuri #luovaeurooppa
www.oph.fi/luovaeurooppa

Media & Monialainen
Kerstin Degerman, Inkeri Lundgren /
Anni Rossi
puh. 09 6220 3013 ja 09 6220 3024
etunimi.sukunimi@ses.fi

Luova Eurooppa/Media
www.mediadesk.fi

Horisontti Eurooppa:
YHTEISKUNTA, IHMISET JA
KULTTUURI
Katja Marjanen, Suomen Akatemia, klusteri 2 NCP 10.11.2021

Esitykseni sisältö
• Horisontti Eurooppa –ohjelman rakenne
• Kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta v.2021-22 työohjelma
• SSH-läpileikkaavuus
• Hanke-esimerkkejä
• Mistä saa lisätietoa

Horisontti Eurooppa 2021-2027 Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta
edistävä yhteiskunta
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Horisontti Eurooppa vv. 2021 – 2027: ~ 95,5 mrd €
P1 25 mrd (26 %), P2 53,5 mrd (56 %), P3 13,6 mrd (14 %)
Pilari 1

Euroopan tutkimusneuvosto
(ERC, 16,6)
Marie Skłodowska-Curie –toimet
(MSCA, 6,6)

Tutkimusinfrastruktuurit (2,4)

Klusterit:

Huipputason tiede

Pilari 2

Pilari 3

Globaalit haasteet ja Euroopan
teollisuuden kilpailukyky

Innovatiivinen Eurooppa

1. Terveys (8,2)
2. Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta
edistävä yhteiskunta (1,3)
3. Kansalaisturvallisuus
yhteiskunnassa (1,6)
4. Digitaalitalous ja -teknologia,
teollisuus ja avaruus (15,3)
5. Ilmasto, energia ja liikkuvuus (15,1)
6. Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö (8,9)

Euroopan innovaationeuvosto
(EIC, 10,1)
Euroopan innovaatioekosysteemit
(0,5)
Euroopan Innovaatio- ja
teknologiainstituutti (EIT, 3,0)

Yhteinen tutkimuskeskus (JRC, 2,2)

Osallistumispohjan laajentaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) vahvistaminen
Osallistumispohjan laajentaminen ja huippuosaamisen
levittäminen (3,0)

Horisontti Eurooppa, EUTI & NCP:t

Euroopan T&I-järjestelmän vahvistaminen ja tehostaminen (0,4)

Kuka voi osallistua?
• Lähtökohta: rahoitus on aina kilpailtua. Hakemukset arvioidaan
ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin.
• Kaikenlaiset organisaatiot voivat osallistua: yliopistot,
tutkimuslaitokset, yritykset, kaupungit, järjestöt, yhdistykset, jne.
• Klustereista rahoitetaan yhteistyöhankkeita, joissa osallistumisen
minivaatimus on 3 jäsen/liitännäismaata (käytännössä konsortiot
ovat aina suurempia)
• Miten konsortioihin mukaan: omat verkostot tärkeitä! Lisäksi infot,
partneroitumistilaisuudet, hakuportaalit, rahoitetut projektit.
Horisontti Eurooppa 2021-2027 Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta
edistävä yhteiskunta
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Key principles
Your proposed work must be within the scope of a work programme topic

You need to demonstrate that your idea is ambitious and goes beyond the state of the art
Your scientific methodology must take into account interdisciplinary, gender dimension and
open science practices. It must not significantly harm the environment
You should show how your project could contribute to the outcomes and impacts described in
the work programme (the pathway to impact)
You should describe the planned measures to maximise the impact of your project (‘plan for the
dissemination and exploitation including communication activities’)
You should demonstrate the quality of your work plan, resources and participants

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)

5

Hakutekstit löytyvät työohjelmista ja
päivitetään komission hakuportaaliin
• Työohjelmat 2 vuotisia
Cluster 2 WP 2021-2022: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/20212022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-20212022_en.pdf

• Kluster 2: 3 destinaatiota
• Destinaatioiden sisällä useampia hakuja (topics)
• Työhjelmat löytyvät täältä (reference documents):
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/referencedocuments;programCode=HORIZON
• Hakutekstit (topics) kannattaa tarkistaa komission
hakuportaalista:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
• Pääsääntöisesti rahoitetaan 3 hanketta per haku
• Deadline 2020 hauille on 20.4.2022
CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)
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17.12.2020

Destination 1 Democracy and Governance:
Reshaping democracies (deadline 20.4.2022)
• Artificial intelligence, big data and democracy
• The future of democracy and civic participation
• The impact of inequalities on democracy

• Education for democracy
• Evolution of political extremism and its influence on contemporary social
and political dialogue
• Media for democracy – democratic media
• Politics and the impact of online social networks and new media
• Representative democracy in flux
• Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)

7

17.12.2020

Destination 2 Cultural Heritage: Research on
Cultural Heritage and CCIs (deadline 20.4.2022)
• Safeguarding endangered languages in Europe (CSA)
• Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at home and abroad
• The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European
societies and politics in the 21st century
• Traditional crafts for the future: a new approach
• Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem
• Increase the potential of the international competition of the European filmmaking
industry
• Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats
• Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation
• Games and culture shaping our society
• The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and
inclusive societies

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)
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17.12.2020

Destination 3 Transformations: A
sustainable future for Europa (20.4.2022)
• Public policies and indicators for social well-being and sustainable
development
• The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare
system and labour market
• Conditions of irregular migrants in Europe
• Decision-making processes of (aspiring) migrants
• Gender and social, economic and cultural empowerment
• Overcoming discrimination for an inclusive labour market
• Conditions for the successful development of skills matched to needs
• Strengthening racial, ethnic and religious equity
• Return and readmission of irregular migrants in the EU
• Socio-economic effects of ageing societies
CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)
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17.12.2020

SSH
Humanistiset alat ja
yhteiskuntatieteet läpileikkaavana
teemana Horisontti Euroopassa

Specific Issues

Gender equality and
inclusiveness

Social sciences and
humanities

Ethics and integrity

Open science practices

Dissemination and
exploitation (D&E),
including links to education
and training, market uptake
and deployment

Key enabling technologies

Social innovation

EU Taxonomy

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)
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Integration of social sciences
and humanities
What & why?

FP7

Horizon2020

• Programme
dedicated to ssh
➢Working
independently

• SSH crosscutting issue
➢Working
together

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)

• Societal challenges too complex
• Not overcome by a single scientific
discipline
• Technical solutions not enough.
• Lasting societal impacts rely on
insights from social sciences and the
humanities.
• Improved integration of SSH
expected to strengthen societal
impact, broaden citizen engagement
and lead to a better future.

12

SSHA in Horizon Europe
Dedicated Cluster to SSH(A)

Integration of SSH(A)

Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive
Society
• Dedicated to the human, social and
societal aspects of EU-funded R&I
• Predominantly SSH-focused

Effective integration of social sciences and
humanities in all clusters
• “The effective integration of social sciences
and humanities (SSH) in all clusters,
including all missions and partnerships, is a
principle through the programme cycle. SSH
are a key constituent of research and
innovation, especially regarding the twin
green and -digital transitions.”
• (Horizon Europe Strategic plan)

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)
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Integration of ssha – cross-cluster synergies
Cluster 1 (health):
health related socio-economic
inequalities, adaptation of public
health systems to societal challenges
(e.g. demographics), health economics
and economic models, costeffectiveness, fiscal sustainability and
accessibility of healthcare.

Cluster 3 (security):
countering radicalisation and
extremism, building societal resilience
to disinformation and fake news,
improving response to domestic
violence, and protecting cultural
heritage.

Cluster 6 (food, bioeconomy,
environment):

Cluster 5 (climate):
engaging and enabling citizens to
participate in the clean energy
transition, from planning to
decision-making and
implementation.

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)

Cluster 4 (digital, industry, space):
qualitative research on the nature of
job transformations for industry
4.0/5.0, the analysis of humanmachines interactions, business
models for sustainable developments,
citizens’ participation and public
engagement in industrial technologies,
as well as cultural heritage research.

improving rural well-being and longterm socio-economic prospects,
promoting and valorising cultural
heritage and developing innovative
cultural and creative industries.
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Integration of ssh(a) – cross-cluster synergie
Cluster 1 (health):
health related socio-economic
inequalities, adaptation of public health
systems to societal challenges (e.g.
demographics), health economics and
economic models, cost-effectiveness,
fiscal sustainability and accessibility of
healthcare.

Cluster 3 (security):
countering radicalisation and
extremism, building societal resilience
to disinformation and fake news,
improving response to domestic
violence, and protecting cultural

heritage.

nature of job transformations for industry
4.0/5.0, the analysis of human-machines
interactions, business models for
sustainable developments, citizens’
participation and public engagement in
industrial technologies, as well as

cultural heritage research.

Cluster 6 (food, bioeconomy,
environment):

Cluster 5 (climate):
engaging and enabling citizens to
participate in the clean energy
transition, from planning to
decision-making and
implementation.

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)

Cluster 4 (digital, industry,
space): qualitative research on the

improving rural well-being and longterm socio-economic prospects,
promoting and valorising cultural
heritage and developing

innovative cultural and creative
industries.
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Integration of ssh(a) – cross-cluster synergie
Cluster 1 (health):
health related socio-economic
inequalities, adaptation of public health
systems to societal challenges (e.g.
demographics), health economics and
economic models, cost-effectiveness,
fiscal sustainability and accessibility of
healthcare.

Cluster 3 (security):
countering radicalisation and
extremism, building societal resilience
to disinformation and fake news,
improving response to domestic
violence, and protecting cultural

heritage.

nature of job transformations for industry
4.0/5.0, the analysis of human-machines
interactions, business models for
sustainable developments, citizens’
participation and public engagement in
industrial technologies, as well as

cultural heritage research.

Cluster 6 (food, bioeconomy,
environment):

Cluster 5 (climate):
engaging and enabling citizens to
participate in the clean energy
transition, from planning to
decision-making and
implementation.

CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)

Cluster 4 (digital, industry,
space): qualitative research on the

improving rural well-being and longterm socio-economic prospects,
promoting and valorising cultural
heritage and developing

innovative cultural and creative
industries.
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Example: Sustainable, secure and competitive
energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-01)
• Project results are expected to contribute to most of the following expected outcomes:

• Demonstrate in real life interactive communication and support tools to engage citizens in the energy
transition and to support them throughout the process of creating, constituting and developing an energy
community, that are developed and fine-tuned based on field-tests;
• Engagement of distributed active consumers and energy communities at broad scale, including through
innovative incentive mechanisms;
• Enabled new market roles and market participants;
• Enabled automated participation;
• Residential and SME related Demand Response contributing to increased level of flexibility and to the
development of new flexibility products;
• Identified drivers and rules beyond marginal pricing which can steer the transactions within the energy
communities;
• Developing mechanisms to support the creation, growth and capacity building of energy communities.

…
• To get the acceptance of different energy technologies in civil society, these demonstrations
should be built on SSH approach to take into account the social and behavioural dimension
at the stage of their design, also considering safety issues of electrical systems.
CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY (CLUSTER 2)
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Esimerkkejä H2020-hankkeista
SmartCulTour - Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable
Development of European Regions
Supports regional development in all European regions with important tangible
and intangible cultural assets, including those located in rural peripheries and
the urban fringe, through sustainable cultural tourism
• Konsortiossa 13 partneria 10 maasta, rahoitus n. 3 milj.

SPICE – Social Cohesion, Participation, And Inclusion Through Cultural
Engagement
A Project dedicated to citizen curation of cultural heritage
• Konsortiossa 14 partneria 6 maasta, rahoitus 3,1 milj.
Horisontti Eurooppa 2021-2027 Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta
edistävä yhteiskunta

18

EIT KIC Culture & Creativity
• Euroopan innovaatio- ja
teknologiainstituutin kumppanuuksilla
tuetaan EU:n innovaatiokykyä
• HAUSSA: Kulttuurin ja luovan talouden
innovaatioyhteisö: 2021 Call for
Proposals | European Institute of
Innovation & Technology (EIT)
(europa.eu)

Horisontti Eurooppa 2021-2027 Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta
edistävä yhteiskunta
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Lisätietoja Horisontti Euroopasta ja sen Klusteri 2 -osiosta
• Kansalliset infot EUTIn Tapahtumat-sivulla

Suomen edustajat klusteri 2 komiteassa:
Floora Ruokonen, floora.ruokonen@aka.fi
• horisonttieurooppa.fi
(delegaatti)
• Hakuohjeet ja –lomakkeet: Komission Funding Petra Tarjanne, petra.tarjanne@tem.fi
(varadelegaatti)
and Tenders –portaali
Kenneth Nyholm (asiantuntijajäsen),
• Tietoa rahoitetuista hankkeista Results Platformkenneth.nyholm@businessfinland.fi
Helena Vänskä (asiantuntijajäsen ja NCP),
ja CORDIS
helena.vanska@aka.fi
• @Eutifi LinkedIn: HorisonttiEU-ryhmä
Katja Marjanen (asiantuntijajäsen ja NCP),
katja.Marjanen@aka.fi

Horisontti Eurooppa 2021-2027 Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta
edistävä yhteiskunta
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Horisontti Eurooppa 2021-2027 Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta
edistävä yhteiskunta
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NCPt HE-ohjelman
klustereissa

NCPt

Kotisivut (ks. lisätiedot)

1) Terveys (8,2)

Marko Uutela (SA)
Rita Rinnankoski-Tuikka (SA)

Terveys - Business Finland
Asiantuntijaryhmälistaus

2) Kulttuuri, luovuus ja osallisuutta edistävä
yhteiskunta (2,3)

Helena Vänskä (SA)
Katja Marjanen (SA)

Kulttuuri - Business Finland
Asiantuntijaryhmälistaus
Hakutiivistelmä 2021-2022

3) Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa
(1,6)

Pauli Stigell (BF)
Pekka Rantala, digitaalisuus (BF)

Kansalaisturvallisuus yhteiskunnassa - Business Finland
Lyhyt tiedote v. 2021 hauista

4) Digitaalitalous ja –teknologia, teollisuus ja
avaruus (15,3)

Pekka Rantala, digitaalisuus (BF)
Heini Gűnther, teollisuus (BF)
Katrine Mahlamäki, digitaalisuus & teollisuus (SA)
¨Pauli Stigell, avaruus (BF)

Digitaalitalous - Business Finland
Hakutiivistelmä 2021-2022
Kumppanuudet, klusteri 4

5) Ilmasto, energia ja liikkuvuus (15,1)

Tom Warras, liikenne, energia (BF)
Pekka Rantala, digitaalisuus (BF)
Heini Gűnther, ilmasto, energia

Ilmasto, energia ja liikkuvuus - Business Finland
Hakuotsikot klusteri 5
Hakutosikot EU-Afrikka 2021-2022
Kumppanuudet, klusteri 5
Asiantuntijaryhmälistaus

6) Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat,
maatalous ja ympäristö (8,9)

Jaana Lehtimäki (SA)
Anni Kleino (SA)
Heini Gűnther, ilmasto, energia (BF)

Elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö Business Finland
Hakutiivistelmä 2021-2022
Hakuotsikot EU-Afrikka 2021-2022
Kansallinen asiantuntijaryhmä
H2020 – suomalaisten rahoitus SC2-haasteessa
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Kiitos!
Katja.marjanen@aka.fi
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Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021-2027

EU:n sisäasioiden rahastot 2021-2027
Uudelle ohjelmakaudelle 2021-2027 perustetaan
• turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto
(AMIF)
• sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) ja

• yhdennetyn rajaturvallisuuden rahasto (IBMF), joka sisältää
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan
rahoitustukivälineen BMVI:n

EU:n sisäasioiden rahastot 2021-2027
• Sisäministeriön kansainvälisten asioiden
yksikkö toimii rahastojen kansallisena
hallintaviranomaisena.
• Rahastoille laaditaan koko
ohjelmakauden kattavat kansalliset
ohjelmat.

• rahastoja toimeenpannaan
jäsenvaltioissa ohjelmien kautta
• ohjelmaluonnoksia valmisteltu Suomessa
sisäministeriön johdolla
• valtioneuvosto hyväksyy ohjelmat ennen
niiden toimittamista komission
hyväksyttäväksi

Saanto (183 milj. €)
ISF

BMVI

AMIF

BMVI
43 %

ISF
20 %

AMIF
37 %

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
• tavoitteena edistää turvallisuuden korkeaa tasoa EU:ssa
• Suomen saanto rahastosta noin 37 miljoonaa euroa

• Tuensaajat
•
•

pääosin viranomaiset
järjestöt - rikosten uhrien suojelu ja ihmiskauppa

• jakautuu kolmeen erityistavoitteeseen:
1. tiedonvaihdon parantaminen
2. operatiivisen yhteistyön tehostaminen
3. valmiuksien parantaminen

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan
rahoitustukiväline (BMVI)
• tuetaan vahvaa ja tehokasta Euroopan yhdennettyä
rajaturvallisuutta ulkorajoilla

• Suomen saanto rahastosta noin 78 miljoonaa euroa
• Tuensaajat
• ainoastaan viranomaiset

• jakautuu kahteen erityistavoitteeseen:
1. yhdennetty rajaturvallisuus
2. unionin yhteinen viisumipolitiikka

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto (AMIF)
• tavoitteena edistää muuttovirtojen tehokasta hallintaa sekä
yhteisen turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan
täytäntöönpanoa ja kehittämistä

• ohjelmaan sisällytetään myös Suomeen saapuvia kiintiöpakolaisia
koskevat sitoumussuunnitelmat
• Suomen saanto rahastosta noin 68 miljoonaa euroa

• Tuensaajat
•
•
•
•

viranomaiset
kunnat
järjestöt
yliopistot / AMK:t

AMIF
• jakaantuu neljään erityistavoitteeseen
1. yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja
kehittäminen
2. laillisen muuttoliikkeen ja kolmansien maiden kansalaisten
kotoutumisen tukeminen
3. laittoman muuttoliikkeen torjunta ja paluu
4. jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu ja vastuunjako, ml.
uudelleensijoittaminen ja kansainvälistä suojelua hakevien sisäiset
siirrot

Tämän hetken tilanne
• Rahastojen ohjelmat menevät valtioneuvoston käsittelyyn 11.11.2021.
• Valtioneuvoston hyväksyttyä ohjelmat ne toimitetaan Euroopan
komissiolle.
• Ohjelmien hyväksyntäaika komissiossa on viisi kuukautta

• Uusi laki sisäasioiden rahastoista hyväksytettäneen joulukuussa
2021.
• Uusi asetus hyväksytettäneen alkuvuonna 2022.

• Ensimmäiset haut avataan keväällä 2022.

Lisätieto sisäasioiden rahastoista
• Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen eusa.sm@govsec.fi
• Järjestämme info-tilaisuuden uusista rahastoista 24.11.
• Lisätietoa uusista rahastoista ja info-tilaisuudesta löytyy
nettisivuiltamme www.eusa-rahastot.fi.

Kiitos
eusa.sm@govsec.fi
www.eusa-rahastot.fi

Q&A
• Webinaarissa nousseet kysymykset joihin ei ehditty vastaamaan. Päivittyy.
• AMIF: Kuinka paljon haun avautumisen jälkeen on aikaa itse hakuprosessiin? – Hakujen kestoja ei
olla vielä vahvistettu, mutta todennäköisesti haut tulevat olemaan auki vähintään kuukauden.
• Minkä suuruista hankerahoitusta on yleensä myönnetty AMIF:sta? – Tämä on vaihdellut paljon
hankkeittain ja myös hankkeen pituudesta. Mutta keskimääräinen hankkeiden vuosibudjetti on noin
100.000 euroa.

EU-rahoitusneuvonta

@EUrahoitus

Kiitos!
www.eurahoitusneuvonta.fi
Twitter @Eurahoitus
LinkedIn EU-rahoitusneuvonta

