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Johdanto 
 

 

EU:n erillisohjelmat 

Euroopan unionin erillisohjelmat toteuttavat EU:n poliittisia tavoitteita ja strategioita, 
kuten Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa. Rahoituksen saaminen edellyttää lähes aina 
useampaa eurooppalaista hankekumppania (rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on 
usein eurooppalainen ulottuvuus, jolla viitataan hankepartnerien hankkimiseen 
useammasta EU-maasta) ja usein omarahoitusosuutta. Ohjelmiin voi osallistua myös EU:n 
ulkopuolisia valtioita ohjelmasta riippuen.   

Hankkeiden koko vaihtelee ohjelmasta riippuen 15 000 eurosta monen miljoonan 
hankkeisiin. EU:n rahoitusosuus hankkeelle on ohjelmasta ja hankemuodosta riippuen 15–
100 prosenttia. Ohjelmien rahoitus myönnetään pääsääntöisesti Euroopan komissiosta tai 
sen alaisista virastoista. Jokaisella ohjelmalla on omat sisällöt ja teemat, hakuajat sekä 
osallistumisvaatimukset. Tämän opas sisältää tiiviit kuvaukset ohjelmakauden 2014–2020 
erillisohjelmista sekä linkit laajempiin tietolähteisiin.  

Erillisohjelmien työohjelmista löytyvät tarkat tiedot ohjelman painopisteistä ja tavoitteista. 

Työohjelmiin kannattaa tutustua huolellisesti hakuvaiheessa ja varmistaa, että 

hankehakemus vastaa ohjelman prioriteetteja.  

 

Apua hakemiseen 

 
EU on tuottanut EU-rahoitusoppaan ensikertalaisille, joka löytyy täältä.  

ESIR-rahoituksesta kiinnostunut voi ottaa Suomessa yhteyttä työ- ja elinkeinoministeriön 
ylläpitämään ESIR.fi –sivustoon, joka tarjoaa lisätietoa Euroopan strategisten investointien 
rahaston tarjoamista mahdollisuuksista. Sivustolla on mahdollista tehdä 
investointihankkeen soveltuvuusarvio, jonka lisäksi investointineuvontaa tarjotaan myös 
puhelinpalveluna.  Lisäksi investointi Englannin kielellä rahoitusneuvontaa saa European 
Investment Advisory Hubista, joka tarjoaa tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja teknistä 
neuvontaa hankekehityksen eri vaiheisiin.  

Yleisesittely EU-rahoitusmahdollisuuksista 

 

 
 

 

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
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Vinkkejä rahoitushakemuksen tekoon 
 

 EU-rahoitushakemuksen tulee perustua aina mahdollisimman hyvään hankeideaan 

– EU-hankehakemusta ei tule tehdä EU-rahoitus edellä 

 Rahoitushakemuksen tärkein askel on ehdotuspyynnön ja/tai työohjelman 

huolellinen läpiluku ja sen varmistaminen, että hankeidea vastaa täysin 

ehdotuspyyntöä.  

 Usein hankehakemuksessa käytettävät arviontikriteerit on julkaistu 

rahoitusohjelman internetsivuilla ja niihin on tärkeää tutustua etukäteen 

 Jos arviontikriteerit jaetaan useaan eri osa-alueeseen, tee tasapainoinen hakemus, 

joka kerää pisteitä jokaiselta alueelta.   

 Hankkeen tulee olla innovatiivinen – mitä uutta ehdotuksesi tarjoaa? Innovaatio 

tulkitaan laajasti - rahoitusohjelmasta ja sen ehdotuspyynnöstä 

riippuen (teknologinen innovaatio, sosiaalinen innovaatio, toimintatapainnovaatio 

jne.)  

 Varaa riittävästi aikaa hankkeen suunnitteluun. Yleensä aikaa menee odotettua 

enemmän. Ota huomioon myös kansainväliseen vuorovaikutukseen ja kulttuurisiin 

toimintatapaeroihin kuluva aika.   

 EU-rahoitus on tarkoitettu hankkeille, jotka vastaavat EU:n strategisiin tavoitteisiin, 

EU-maissa yleisesti esiintyviin ongelmiin ja joiden tulos/metodi sovellettavissa 

useamman jäsenvaltion käyttöön. Hankkeesi ei voi käsitellä vain paikallistason 

ongelmaa. Eurooppalaisen ulottuvuuden on tultava hakemuksessa selkeästi esiin. 

 Hankekonsortion tulee olla strategisesti rakennettu ja sen tulisi sisältää toisiaan 

täydentäviä ja uskottavia kumppaneita, jotka ovat aidosti sitoutuneita projektiin. On 

tärkeää, että jokaisella kumppanilla on olennainen rooli hankkeessa.  

 Hankehakemuksessa kannattaa käyttää ehdotuspyynnössä mainittuja termejä ja 

osoittaa selkeästi hakemuksen vastaavan ehdotuspyyntöä. Asiantuntijuutensa voi 

näyttää viittaamalla hankeidean kannalta olennaisiin EU:n strategisiin tavoitteisiin 

ja niihin liittyviin asiakirjoihin, ”white papereihin” ja päätöksiin.  

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
http://www.helsinki.eu/
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 Hankehakemuksen punaisen langan tulee säilyä alusta loppuun ja idean, 

aktiviteettien sekä budjetin tulla selväksi myös täysin ulkopuoliselle lukijalle.  

 Varmista, että hakemuksestasi tulee selkeästi ilmi, ketkä hankkeesta hyötyvät ja 

miten.   

 Huolehdi, että hakemuksesi on realistinen sekä idean, toteutuksen, vaikuttavuuden 

että budjetin suhteen. Muista varata budjetista rahaa hankkeen kaikkia aktiviteetteja 

varten. 

 Tiivistelmä on ensimmäinen asia jonka arvioija lukee, joten hyvän tiivistelmän 

tekeminen on ensiarvoisen tärkeää.  

 Arvioijan vinkki: sisällytä hakemukseen riskianalyysi ja suunnitelma mahdollisten 

ongelmien voittamiseksi. 
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Menestyksekäs hanke Brysselin näkökulmasta 
 

 Uskottava, selkeä, vakuuttava ja kiinnostava! 

 Perustuu hyvään hankeideaan. Ei hanketta vain EU-rahoituksen vuoksi. 

 Tavoitteet ovat selkeitä ja realistisia sekä toteuttamistapa sopii tavoitteisiin.  

 Perustuu vakuuttavaan ja selkeään viestintään. Arvioijat muodostavat mielikuvansa 

ainoastaan kirjoitetun hankehakemuksen perusteella.  

 Sisältää vahvan eurooppalaisen ulottuvuuden. Hanke on aihepiiriltään ja 

tavoitteiltaan sellainen, että sen tavoitteet saavutetaan paremmin eurooppalaisella 

kuin kansallisella yhteistyöllä.  

 On ulkopuolisen tahon tarkastama ja esilukema. Hankkeen voi luetuttaa myös 

kansallisella yhteyshenkilöllä, joiden yhteystiedot löytyvät Tekesin sivuilta ja 

komission sivuilta. 

 On innovatiivinen, kustannustehokas ja sisältää uusia elementtejä. 

 Tuo ratkaisuja EU-tason kehitystarpeeseen, jotka on määritelty rahoitusohjelman 

työohjelmassa. 

 Toteutetaan laajalla konsortiolla, eikä mukana ole vapaamatkustajia tai kumppaneita 

ainoastaan täyttämään osallistujakriteerit.  

 Hankkeen työsuunnitelma määrittelee tarkasti kumppanien tehtävät ja roolit. 

 Työsuunnitelma on laadittu niin, että se mahdollistaa toteuttaa aikataulussa ja 

budjetissa. 

 Hankkeella on tiedotussuunnitelma, jonka avulla hankkeen tulokset tiedotetaan 

hyvin ja laajalle.  

 Hankkeessa on otettu huomioon mitä tapahtuu hankkeen jälkeen. Millä tavoin hanke 

jatkuu ja miten tuloksia hyödynnetään EU:n laajuisesti. 

 On huolellisesti tehty, eikä sisällä teknisiä tai sisällöllisiä virheitä. 
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CEF – Connecting Europe Facility (Verkkojen Eurooppa) 
 

Verkkojen Eurooppa rahoitusvälineellä EU edistää kasvua, työpaikkoja ja kilpailukykyä 

liikenteeseen, energiaan ja tietoliikenteen infrastruktuuriin kohdistettujen investointien 

kautta. Verkkojen Eurooppa -välineellä tuetaan korkeatasoisten, kestävien ja tehokkaasti 

yhdistettyjen Euroopan laajuisten verkkojen kehittämistä liikenteen, energian ja 

tietoliikenteen alalla. Välineellä rahoitetaan projekteja, joilla rakennetaan Euroopan 

liikenteen-, energian- ja tietoliikenteen runkoverkoston puuttuvia yhteyksiä.      

  

Tavoitteet 

Rahoitusvälineen rahoittamien projektien kautta pyritään kestävämpään ja helpompaan 

matkustamiseen Euroopassa sekä parantamaan Euroopan energiaturvallisuutta ja 

mahdollistamaan laajempi uusioenergianlähteiden käyttö. Verkkojen Eurooppa helpottaa 

rajat ylittävää vuorovaikutusta julkisten viranomaisten, yritysten ja kansalaisten välillä. 

Pyrkimyksenä on lisätä investointeja Euroopan laajuisten verkkojen alalla ja houkutella 

rahoitusta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta samalla, kun lisätään oikeusvarmuutta 

ja noudatetaan teknologianeutraaliuden periaatetta. Hanketuen lisäksi Verkkojen Eurooppa 

-ohjelmassa on erillinen rahoitusinstrumentti yritysten rahoitusriskin jakamiseksi.     

 

Rakenne 

Verkkojen Eurooppa -kokonaisuus jakaantuu kolmeen pääsektoriin: 

1. CEF Energia (TET-EN) 

2. CEF Tietoliikenne (TEN-TEL)  

3. CEF Liikenne (TEN-T) 

 

Kuka voi osallistua 

Hankkeita voivat ehdottaa yksittäiset tai useat jäsenvaltiot tai jäsenmaiden suostumuksella 

kansainväliset organisaatiot, yhteisyritykset, sekä julkiset tai yksityiset yritykset ja ryhmät, 

jotka on perustettu jäsenvaltioissa. 

 

Ohjelman budjetti 

Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälinettä on hallinnoinut vuodesta 2014 Innovation and 

Networks Executive Agency (INEA). Ohjelman kokonaisbudjetti on 30,4 miljardia euroa, 

joista INEA toimeenpanee 27,4 miljardia euroa. Liikenteen osuus on 22,4 miljardia, 

energian 4,7 miljardia ja tietoliikenteen 0,3 miljardia euroa. Liikenteen osuudesta 11,3 

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
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miljardia euroa on siirretty koheesiorahastosta käytettäväksi Verkkojen Eurooppa -välinettä 

koskevan asetuksen mukaisesti ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 

koheesiorahaston rahoitukseen.    

 

EU:n rahoitusosuus 

EU:n rahoitusosuus on energian osalta pääsääntöisesti 50–75 %, tietoliikenteen osalta 75 % 

ja liikenteen osalta 10–50 %.  

 

Lisätietoja 

Verkkojen Eurooppa -välineen internetsivut (samalta sivulta löytyvät avoimet haut) 
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COSME 
 

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME’s) -ohjelmalla 

halutaan vahvistaa EU:n yritysten kilpailukykyä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat 

Euroopan unionin maiden talouden selkäranka, sillä ne luovat 85 % kaikista uusista 

työpaikoista.  

 

Tavoitteet  

Ohjelman tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja parantaa pk-yritysten 

liiketoimintaympäristöä. Ohjelma pyrkii helpottamaan pienten ja keskisuurten yritysten 

perustamista ja kasvua sekä parantamaan yritysten pääsyä markkinoille sekä unionin sisällä 

että globaalilla tasolla Enterprise Europe Networkin kautta.  

 

Rakenne  

Ohjelman toiminta koostuu seuraavista neljästä alaohjelmasta 

1) Yrittäjyyden edistäminen: Tähän alaohjelmaan kuuluvat liikkuvuusvaihdot, 

tutkimus, parhaiden käytäntöjen levittäminen ja pilottihankkeet. Ohjelma keskittyy 

digitaaliseen yrittäjyyteen.  Tukea myönnetään myös yrittäjyyskoulutuksiin.  

 

2) Kilpailukyvyn toimintaedellytysten parantaminen: Alaohjelman 

painopisteenä on vähentää tarpeetonta sääntelytaakkaa ja edistää maailmanluokan 

klustereiden kehittymistä EU:ssa. Ohjelmalla pyritään rohkaisemaan yhteistyötä 

päätöksenteossa ja hyvien käytäntöjen vaihdossa.  

 

3) Yritysten markkinoillepääsyn parantaminen: COSME rahoittaa sekä 

verkkotyökaluja, esim. Sinun Eurooppasi – yritysportaali että verkostoja 

esimerkiksi Yritys-Eurooppa-verkostoa (Enterprise Europe Network) ja 

neuvontapalveluja ASEAN-maissa. 

  

4) Rahoituksen saatavuuden parantaminen pienille ja keskisuurille 

yrityksille: Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi EU järjestää pk-yritysten käyttöön 

lainoja ja pääomasijoituksia. Ohjelmalla katetaan lainoja 150 000 euroon asti. 

 

Talousarvio  

COSME-ohjelman talousarvio vuosina 2014 – 2020 on 2,3 miljardia euroa.  

 

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
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EU:n rahoitusosuus  

EU:n rahoitusosuus on 50 – 95 %.  

 

Tukikelpoiset hakijat 

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat tahot:  

- Pk-yritykset - tukea rahoituksen helpompaan saatavuuteen sekä yrityksen 

kasvamiseen  

- Tulevat yrittäjät, ml. nuoret nuoret – tukea oman yrityksen perustamiseen  

- Kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset – tukea tehokkaaseen poliittiseen 

uudistamiseen  

Osallistujia hyväksytään seuraavista maista:  

- EU:n jäsenmaat 

- muut Euroopan maat, jotka täyttävät tietyt ehdot  

- ne EFTA-maat, jotka kuuluvat Euroopan talousalueeseen ja joiden 

jäsensopimuksessa listatut ehdot sallivat tukikelpoisuuden  

- EU ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat, jos ne täyttävät tietyt ehdot  

- maat, jotka kuuluvat EU:n naapuruuspolitiikan piiriin, jos ne täyttävät tietyt ehdot  

- muissa EU:n ulkopuolisissa maissa toimivat, voittoa tavoittelemattomat elimet voivat 

osallistua hankkeisiin, mutta ne voivat saada rahoitusta EU:lta vain jos se on 

ohjelman kannalta välttämätöntä 

 

Lisätietoja  

Ohjelman nettisivut  

Avoimet haut 
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Creative Europe - Luova Eurooppa 
 

Luova Eurooppa (Creative Europe) rahoitusohjelma tukee audiovisuaalisen alan, 

kulttuurialan ja luovien alojen yhteistyötä Euroopassa.  

 

Tavoitteet 

Ohjelman tavoitteena on edistää ja suojella Euroopan kulttuurillista ja kielellistä 

moninaisuutta. Ohjelma pyrkii tavoittamaan uusia yleisöjä ja auttamalla kulttuurialaa ja 

muita luovia aloja sopeutumaan digitalisaatioon ja avaamalla niille uusia mahdollisuuksia 

maailmanlaajuisilla markkinoilla.  

 

Rakenne  

Ohjelma koostuu kolmesta alaohjelmasta:  

1) Kulttuurin alaohjelma  

- Ohjelman tuki kohdistuu eurooppalaisille yhteistyöhankkeille. Tavoitteena on 

edistää verkostoitumista ja lisätä osallistujien näkyvyyttä. Alaohjelma tukee mm. 

kulttuurialan yhteistyöhankkeita, kaunokirjallisuuden käännöshankkeita ja 

eurooppalaisten foorumeiden ja verkostojen hankkeita.  

 

2) Median alaohjelman  

- Alaohjelma koskee kaikkia audiovisuaalisen alaan liittyviä hankkeita. Alaohjelma 

sisältää 13 tukimuotoa, jotka löytyvät täältä. Näitä ovat esimerkiksi koulutustuki ja 

hankekehitystuki dokumenteille, peleille ja festivaaleille. 

 

3) Monialainen toimintalinja  

- Kulttuurin ja median alaohjelmien lisäksi ohjelma tukee EU:n kulttuurialan 

palkintoja ja Euroopan kulttuuripääkaupunkeja.  

 

Ohjelman budjetti 

Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 1,46 miljardia euroa.  

 

EU:n rahoitusosuus  

Ohjelman EU-rahoitusosuudet vaihtelevat ohjelman eri osioissa.  

 

Kuka voi osallistua 

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
http://www.helsinki.eu/
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Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta Luova Eurooppa—ohjelmaan osallistuvien valtioiden 

(39 maata) kulttuurialan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatiot sekä 

audiovisuaalisen alan ammattilaiset.  

 

Lisätietoja 

CIMO 

Luova Eurooppa  
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EaSi – Employment and Social Innovation (Työllisyyttä ja 
sosiaalista innovointia koskeva EU-ohjelma) 
 

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan (EaSI, Employment and Social Innovation 

Programme) rahoitusohjelman pyrkimyksenä on edistää korkeaa työllisyystasoa ja 

laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja, taata riittävä ja kunnollinen sosiaalinen suoja, torjua 

sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä parantaa työoloja.   

 

Tavoitteet 

EaSI:n tavoitteena on vahvistaa EU:n tavoitteiden omaksumista sekä EU:n ja jäsenmaiden 

tason toimien koordinointia työllisyyden, sosiaaliasioiden ja sosiaalisen osallisuuden aloilla. 

Ohjelmalla tuetaan sosiaalisen suojelun järjestelmien ja työmarkkinapolitiikan 

kehittämistä. EaSI:n avulla pyritään myös uudistamaan EU-lainsäädäntöä ja varmistetaan 

sen tehokas soveltaminen. Tavoitteena on edistää työntekijöiden alueellista liikkuvuutta ja 

parantaa työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä avoimia työmarkkinoita. Ohjelmalla 

pyritään lisäksi lisäämään mikrorahoituksen saatavuutta heikossa asemassa oleville 

ryhmille ja mikroyrityksille sekä parantamaan yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 

saantia.  

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EaSI-ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota 

heikossa asemassa oleviin ryhmiin, mm. nuoriin. EaSI pyrkii myös edistämään naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa, torjumaan syrjintää sekä pitkäaikaistyöttämyyttä ja köyhyyttä.  

 

Rakenne 

Ohjelmaa hallinnoi Euroopan komissio. Ohjelmassa yhdistyy kolme erillistä, vuosina 2007–

2013 toteutettua ohjelmaa – Progress, Eures ja Progress-mikrorahoitus. Tammikuussa 2014 

aloitettu uusi ohjelma muodostuu kolmesta lohkosta:  

- Progress-lohkolla tuetaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan uudistamista (61 % 

ohjelman kokonaisbudjetista) 

- Eures-lohkolla tuetaan työvoiman liikkuvuutta (18 % kokonaisbudjetista) 

- Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkolla edistetään rahoituksen 

saantia ja yrittäjyyttä (21 % ohjelman kokonaisbudjetista). 

 

Progress-lohko: Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan uudistaminen 

Lohkosta tuetaan EU:n ja sen jäsenmaiden toimintapolitiikkojen kehittämistä kolmella 

aihekohtaisella alueella: 

1. työllisyys, erityisesti nuorisotyöttömyyden torjunta 
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2. sosiaalinen suojelu, sosiaalinen osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen ja 

ehkäiseminen  

3. työolot 

Progress-lohkon tavoitteena on kehittää ja levittää korkealaatuista vertailevaa analyyttista 

tietoa ja helpottaa tehokasta ja osallistavaa tietojen vaihtoa, vuorovastaista oppimista ja 

vuoropuhelua. Progress-lohkosta tarjotaan taloudellista tukea sosiaali- ja 

työmarkkinapoliittisten innovaatioiden testaamiseen. Organisaatioille tarjotaan 

taloudellista tukea, jotta ne voivat lisätä valmiuksiaan kehittää, edistää ja tukea EU:n 

välineiden ja politiikkojen täytäntöönpanoa.   

 

Kuka voi osallistua 

Progress-lohkooon voivat osallistua kaikki julkiset ja yksityiset tahot, toimijat ja laitokset. 

Näitä voivat olla etenkin kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, 

työvoimapalvelut, EU:n lainsäädännön mukaiset asiantuntijaelimet, 

työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, arvioinnin ja 

vaikutustenarvioinnin asiantuntijat, kansalliset tilastotoimistot sekä tiedotusvälineet.  

Progress-lohko kattaa EU-maat, ETA-maat, EFTA-maat sekä EU:n ehdokasmaat ja 

mahdolliset ehdokasmaat. Rahoitettavat toimet määritellään EaSI-ohjelmakomitean 

hyväksymässä työohjelmassa. Organisaatiot voivat hakea rahoitusta osallistumalla 

tarjouskilpailuihin ja/tai ehdotuspyyntöihin.  

Progress-lohkon osuus EaSI-ohjelman kokonaisbudjetista on 61 %. Tästä 15–20 % 

osoitetaan sosiaalisten kokeilujen edistämiseen, jotta työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

voitaisiin parantaa edelleen. 

 

EaSi-ohjelman Eures-lohko: Ammatillisen liikkuvuuden edistäminen EU:ssa 

Ohjelmalohkon tavoitteena on vahvistaa Eures-verkostoa. Tämä Euroopan laajuinen 

työnvälitysverkosto tarjoaa tietoa ja neuvontaa ja välittää työpaikkoja kaikille EU-

kansalaisille, jotka haluavat hyödyntää oikeuttaan työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen. 

Lohkossa on kolme aihekohtaista osa-aluetta: 

1. avoimien työpaikkojen, työhakemusten sekä työnhakijoihin ja työnantajiin liittyvien 
tietojen avoimuus 

2. palveluiden kehittäminen työntekijöiden rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön 
3. maiden rajat ylittävät kumppanuudet. 

Eures-lohkon tavoite on varmistaa, että avoimia työpaikkoja ja hakemuksia koskevat tiedot 
ja neuvonta ja kaikki niihin liittyvät tiedot ovat avoimia mahdollisille työnhakijoille ja 
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työnantajille. Tavoitteena on myös tukea Eures-palvelujen tarjoamista työntekijöiden 
rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi laadukkaisiin ja kestäviin työpaikkoihin hyödyntämällä 
avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämistä. Tuki kattaa työhönsijoittumisen eri 
vaiheet rekrytointia edeltävästä valmistelusta työllistymisen jälkeiseen neuvontaan.  

Kuka voi osallistua 

Eures-lohkoon voivat osallistua keskus- alue- ja paikallisviranomaiset, työvoimapalvelut 

sekä työmarkkinaosapuolten organisaatiot ja muut asiaan liittyvät osapuolet EU-maista ja 

ETA-maista ETA-sopimuksen mukaisesti.  

Rahoitettavat toimet määritellään EaSI-ohjelmakomitean hyväksymässä työohjelmassa. 

Organisaatiot voivat hakea rahoitusta osallistumalla tarjouskilpailuihin ja/tai 

ehdotuspyyntöihin. 

Eures-lohkon osuus EaSI-ohjelman kokonaisbudjetista on 18 %. 

 

EaSI-ohjelman mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohko 

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkosta tuetaan toimia kahdella 

aihekohtaisella osa-alueella: 

1. Mikrorahoitus ja mikrolainat heikossa asemassa oleville ryhmille ja mikroyrityksille 

2. Yhteiskunnallinen yrittäjyys 

Vanhaa Progress-mikrorahoitus-ohjelmaa toteutetaan edelleen uuden ohjelman rinnalla 

vuoteen 2016 saakka.  

Lohkon tavoite on lisätä mikrorahoituksen saatavuutta heikossa asemassa oleville 
henkilöille, jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen sekä jo olemassa oleville 
mikroyrityksille. Tavoitteena on parantaa mikroluoton tarjoajien institutionaalisia 
valmiuksia ja tukea yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä, etenkin helpottamalla 
rahoituksen saantia.    

Euroopan komissio ei suoraan rahoita yrittäjiä tai yhteiskunnallisia yrityksiä, vaan parantaa 
tiettyjen mikroluottojen tarjoajien ja yhteiskunnallisiin yrityksiin investoivien tahojen 
valmiuksia lisätä luottojen tarjontaa. 

 

Kuka voi osallistua 

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toimivat 

julkiset ja yksityiset elimet, jotka tarjoavat mikroluottoja henkilöille ja mikroyrityksille ja/tai 

rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille. 
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Ohjelmalohko kattaa EU-maat, ETA-maat ETA-sopimuksen mukaisesti, EFTA-maat sekä 

EU:n ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat.  

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkon osuus EaSI-ohjelman 

kokonaisbudjetista on 21 %. 

 

Ohjelman budjetti 

Ohjelman vuosien 2014–2020 kokonaisbudjetti on n. 919,5 miljoonaa euroa (vuoden 2013 

hintoina). 

 

EU:n rahoitusosuus 

Ohjelman rahoittama osuus projektiaktiviteeteista on pääasiassa 80 %.  

 

Lisätietoja 

EaSI:n nettisivut 

Avoimet haut 
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ERASMUS+ 
 

ERASMUS+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorison ja urheilun ohjelma kaudelle 

2014–2020. Ohjelma rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. 

Rahoituskauden aikana yli neljä miljoonaa nuorta voivat opiskella tai työskennellä 

ulkomailla ja yli 125 000 oppilaitosta voivat tehdä yhteistyötä kansainvälisten 

kumppaniensa kanssa.  

 

Tavoitteet  

- tukea nuoria hankkimaan enemmän taitoja opiskelemalla ja työharjoittelemalla 

ulkomailla  

- parantaa opetuksen laatua EU:ssa ja sen naapurimaissa  

- luoda synergiaetuja eri koulutussektoreiden ja työmaailman välille 

- edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista  

- koulupudokkaiden osuuden vähentäminen 12,7 prosentista alle 10 prosenttiin  

- Kasvattaa korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä 40 prosenttiin (nykyisestä 

32 %) 

- vähentää nuorisotyöttämyyttä  

- edistää aikuisopetusta, painopisteinä erityisesti uudet taidot, jotka ovat olennaisia 
uudelle työmarkkinalle  

- edistää yhteistyötä EU:n kumppanuusmaiden kanssa  
- tukea innovointia, yhteistyötä ja uudistuksia  

 

Rakenne  

Erasmus+ ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi järjestöille toteutetaan seuraavia 

keskeisiä avaintoimia:  

- Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus EU:ssa ja sen 

kumppanimaissa  

Tukea myönnetään opiskelijoiden ja nuorten liikkuvuuteen sekä henkilöstön 

liikkuvuuteen. Toiminta koskee korkeakoulutusta ja nuorisotyötä. Rahoitus tulee 

hankemuodossa ja ainoastaan organisaatiot, kuten oppilaitoksen ja järjestöt, voivat 

sitä hakea. Hankkeen tulee kehittää organisaation toimintaa.  

   

- Innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä yhteistyö  

Ohjelma rahoittaa eri yhteistyöhankkeita, joita ovat 

o strategiset kumppanuushankkeet, esimerkiksi kansainvälisiä 

nuorisoaloitteita. Hankkeet voivat olla kaikilla sektoreilla.  
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o tietoyhteenliittymät, jotka edistävät innovaatioita korkeakoulujen ja yritysten 

välissä  

o kapasiteetinvahvistamishankkeet Euroopan kumppanuusmaiden kanssa 

korkeakoulu- ja nuorisosektorilla 

 

- Politiikan uudistamisen tuki  

Ohjelma rahoittaa nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua, joka liittyy 

nuorisopolitiikan uudistamiseen ja suuria viranomaisille tarkoitettuja 

kehittämishankkeita.  

Erasmus+ rahoitusohjelmaan kuuluu monta eri ohjelmaa, esimerkiksi Jean Monnet-

ohjelma ja Comenius-ohjelma. Jean Monnet tukee Euroopan unioniin kohdistuvaa opetusta 

ja tutkimusta, ja siihen voivat osallistua korkeakoulut ja korkeakoulutuksen parissa toimivat 

organisaatiot ja järjestöt pääsääntöisesti kaikkialta maailmasta. Urheilutoimintaan 

myönnetään myös rahoitusta.  

Erasmus+ tarjoaa myös monia mahdollisuuksia maahanmuuttajien ja pakolaisten 

integroimiselle koulutukseen, yhteiskuntaan ja työelämään. Komissio painottaa tätä teemaa 

myös järjestämällä erillishakuja integroimisen tueksi. Erasmus+ ohjelmassa on 

hakukierroksella 2016 nostettu esiin sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 

maahanmuuttajien ja pakolaisten integrointi. 

 

Ohjelman budjetti 

Ohjelman kokonaismäärärahat kaudelle 2014–2020 ovat 14,7 miljardia euroa. Koulutuksen 

ja liikkuvuuden osuus on suurin, 63 %. Innovoinnin ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävä 

yhteistyön osuus on 28 % ja politiikan uudistamisen tuen prosenttiosuus talousarviosta on 

4,2 %.  

 

EU:n rahoitusosuus  

Rahoitusosuus riippuu maasta ja projektin laadusta, jolle rahoitusta haetaan.  

 

Tukikelpoiset hakijat  

Tukea voivat hakea organisaatiot, järjestöt, oppilaitokset ja kuntien nuorisotoimet. Tuetut 

hankkeet liittyvät mukana olevien organisaatioidentoimintaan tai kehitystyöhön. Hakea voi 

seuraavista maista:  

 EU:n jäsenvaltiot 

 Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Turkki  

Lisäksi seuraavat maat voivat osallistua erityisehdoilla:  
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 Itäiset yhteistyömaat (Armenia, Azerbaidzhan, Valko-Venäjä, Georgia, Moldova ja 

kansainvälisen oikeuden mukaan tunnustettu Ukrainan alue)  

 Eteläiset Välimeren maat (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko, 

Palestiina, Syyria ja Tunisia)  

 Länsi Balkan (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Montenegro ja Serbia)  

 Kansainvälisen oikeuden mukaan tunnustettu Venäjän alue 

 

Lisätietoja 

Erasmus+ ohjelmaopas 

Euroopan komission Erasmus+ nettisivut  
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ESPON 2020 Cooperation Programme  
 

ESPON 2020 tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja 

aluekehityksen tietoperustaa ja tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. ESPON 2020 -

ohjelman tehtävä on jatkaa European Spatial Planning Observation Network -ohjelman 

lujittamista ja kasvattaa yleiseurooppalaisen, vertailukelpoisen, systemaattisen ja 

luotettavan alueellisen tutkimustiedon tarjoamista ja käyttöä politiikassa.  Ohjelma tarjoaa 

tukea julkisille viranomaisille ja muille politiikan toimijoille.   

 

Tavoitteet 

ESPON 2020 -ohjelman tavoite on tukea EU:n koheesiopolitiikan sekä muiden Euroopan 

rakennerahastojen alaisten alakohtaisten politiikkojen ja ohjelmien tehokkuuden 

vahvistamista. Ohjelma tavoite on tukea tämän lisäksi kansallista ja alueellista aluekohtaista 

kehityspolitiikkaa näyttöön perustuvan tiedon tuottamisella ja edistämisellä.  

Ohjelman tarkoituksena on antaa panoksensa sellaiseen Euroopan koheesiopolitiikkaan, 

jolla on maksimaalinen vaikutus Eurooppa 2020 -strategian tukemiseksi. Eurooppa 2020 -

strategian neljä temaattista prioriteettialuetta ovat tutkimus ja innovaatio, digitaalinen 

agenda, pk-yritysten tuki ja vähähiilinen talous. Kaikilla temaattisilla alueilla tehtävien 

politiikkapäätösten on tärkeä ottaa huomioon näyttöön perustuva alueellinen tieto. 

ESPON 2020 -ohjelman toimeenpanoa ohjaa seuraavat viisi tavoitetta: 

1. Alueellisen näytön tehostettu tuottaminen sovelletun tutkimuksen ja analyysin 

kautta 

2. Parannettu tiedonsiirto ja analyyttisen käyttäjätuen käyttö 

3. Parannettu alueellinen havainnointi ja välineet alueelliseen analyysiin 

4. Alueellisen näytön laajempi kattavuus ja käyttöönotto  

5. Kevyemmät ja tehokkaammat toimeenpanon säännökset ja ammattitaitoisempi 

ohjelmatuki    

 

Rakenne 

Ohjelma kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Islannin, Norjan, Liechtensteinin ja Sveitsin.   

Ohjelma sisältää kaksi toimintalinjaa. Toimintalinja 1 vastaa kaikista toimista liittyen 

alueellisen näytön kehittämiseen, sovellettuun tutkimukseen, kohdennettuihin 

analyyseihin, monitorointiin, välineisiin sekä outreach-aktiviteetteihin. Toimintalinja 2 

vastaa teknisestä tuesta ja sitä hallinnoi ESPON Managing Auhority.  
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Ohjelman toimeenpano molempien toimintalinjojen lisäksi liittyy läheisesti ohjelman 

yksittäisen edunsaajaan, ESPON EGTC:hen (European Grouping on Territorial 

Cooperation), jonka tehtävä on tuottaa ESPON 2020 -ohjelmassa määriteltyä sisältöä.  

 

Kuka voi osallistua 

Ensisijaisesti ohjelma pyrkii tavoittamaan seuraavia ryhmiä: 

- Eurooppalaiset päättäjät; erityisesti koheesiopolitiikan alalla sekä muiden keskeisten 

alakohtaisten ja temaattisten politiikkojen ja ohjelmien alalla työskentelevät 

päättäjät 

- Kansalliset päättäjät, jotka ovat vastuussa alueellisesta koheesiosta, ETC (European 

Territorial Cooperation) -ohjelmista, makroalueellisista strategioista ja 

koheesiopolitiikan valmistelusta kansallisella tasolla, sekä muista relevanteista 

politiikan aloista 

- Viranomaiset, jotka toimeenpanevat ERI-rahastojen ohjelmia ja valmistelevat 

kausittaisia raportteja 

- Alueelliset ja paikalliset päättäjät ja politiikan harjoittajat, jotka ovat vastuussa 

alueellisesta kehityksestä ja suunnittelusta, ja/tai ovat mukana rajat ylittävässä, 

monikansallisessa ja makroalueellisessa yhteistyössä 

Toissijaisia kohderyhmiä ovat: 

- Organisaatiot, jotka edistävät alueellisia tai urbaaneja etuja EU-tasolla 

- Yliopistot, tutkijat ja opiskelijat tulevaisuuden päättäjinä 

- Yksityinen sektori ja laajempi eurooppalainen yleisö 

Tieteellisen tutkimuksen tekijöinä akateemikot ja tutkijat ovat tärkeitä ESPON 2020 -

ohjelman tuloksille. Tästä syystä ohjelman toimet hyödyttävät tiedeyhteisöä Euroopassa 

alueellisen tutkimuksen alalla. 

 

Ohjelman budjetti 

Ohjelman kokonaisbudjetti on noin 48,6 miljoonaa euroa.      

 

 

Lisätietoja 

ESPON 2020 nettisivut 

Avoimet haut 
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Europe for Citizens – Kansalaisten Eurooppa 
 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta 

ja edistävät päätöksentekoon osallistumista. Ohjelma rohkaisee kansalaisia osallistumaan 

Euroopan unionin kehittämiseen ja se päätöksentekoon.   

 

Tavoitteet 

Ohjelman tavoitteena on rakentaa ja tukea monikulttuurista Eurooppaa ja edistää Euroopan 

yhdentymistä. Samalla ohjelma pyrkii parantamaan kansalaisten tietämystä EU:sta ja 

vahvistamaa demokratian perinnettä.  

 

Ohjelman rakenne  

Kansalaisten Eurooppa jakautuu kahteen ohjelmalohkoon, joihin haetaan erikseen. 

Ohjelmalohkot ovat:  

1) Euroopan muistiperintö  

- Muistiperintö tukee hankkeita, jotka käsittelevät Euroopan monimuotoisuutta ja 

yhteisiä arvoja. Tukea voi hakea aloitteille Euroopan nykyhistorian 

muistamiseksi, erityisesti totalitaaristen järjestelmien syiden ja niiden rikosten 

uhrien muistamiseksi. Tähän lohkoon on osoitettu noin 20 % ohjelman 

budjetista. Prioriteetit vuodelle 2016 löytyvät tästä englanniksi. 

 

2) Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen  

- Tukea myönnetään aloitteisiin, joissa kehitetään keskinäistä ymmärrystä ja 

kulttuurien välistä vuoropuhelua. Painopisteenä on erityisesti sellainen toiminta, 

joka edistää nuorten ja naisten osallistumista poliittiseen päätöksentekoon. 

Tähän lohkoon kuuluu myös kuntien välinen yhteistyö ja kuntien väliset 

verkostot. Lohkolle osoitetaan n. 60 % ohjelman budjetista.  

 

EU:n rahoitusosuus 

Rahoitusta myönnetään hanketukien ja 1-4 vuotisten toimintatukien muodossa. EU:n 

rahoitusosuus on noin 80 %. Hankekohtainen enimmäistuki on 150 000 euroa ja hanke voi 

kestää enintään 18 kuukautta.  

 

Budjetti 

Kansalaisten Eurooppa-ohjelman talousarvio vuosille 2014–2020 on 186 miljoonaa euroa.  
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Tukikelpoiset hakijat 

Seuraavat tahot voivat hakea rahoitusta Kansalaisten Eurooppa – ohjelmasta:  

- EU-politiikan tutkimusorganisaatiot tutkimusinstituutiot 

- Paikalliset ja alueelliset viranomaiset  

- Ajatushautamot  

- Voittoa tavoittelemattomat kansalaisryhmät, järjestöt ja yhdistykset  

Yksittäiset henkilöt eivät voi hakea rahoitusta.  

Toimijat seuraavista maista voivat hakea rahoitusta:  

- EU:n jäsenvaltiot 

- EEA-sopimuksen allekirjoittaneet EFTA-maat ja EU:n ehdokasmaat  

Ohjelmaan voi hakea sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Koulutuksen, audiovisuaalialan ja 

kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) nettisivulta.  

 

Lisätietoja 

CIMO  

Ohjelman nettisivut 

Avoimet haut 
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Eurostars 
 

Eurostars on pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukeva ja 

rahoittava ohjelma. Eurostars-ohjelma on komission ja EUREKA:n yhteinen ohjelma ja 

Eurostars hankkeita rahoittavat sekä Euroopan komissio että kansalliset 

rahoitusorganisaatiot. Suomessa tämä taho on Tekes. Osallistujamaita on yhteensä 34.   

 

Tavoitteet  

Eurostars-ohjelman tavoitteena on edistää kasvua ja innovointia, avata globaalit markkinat 

pk-yrityksille ja luoda kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Ohjelma antaa pk-yrityksille 

mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintansa ja löytää uutta osaamista.  

 

Rakenne 

Konsortiot voivat hakea tukea ohjelmasta milloin tahansa vuoteen 2020 asti. Hankkeiden 

deadline (Cut-Off-Date) on kahdesti vuodessa. Seuraava ns. Cut-Off-Date on 14.9.2017. 

Hankekonsortion vetäjä tekee hakemuksen ohjelman järjestelmään ja muut osallistujat 

täyttävät omat osuutensa. Hakemusten arvioinnin jälkeen Tekes tekee rahoituspäätöksen. 

Arviointiprosessi kestää noin neljä kuukautta.  

 

Tukikelpoiset hakijat  

Ohjelmasta voivat hakea tukea: 

- kasvavat pk-yritykset, jotka sijoittavat vähintään 10 % liikevaihdostaan tutkimukseen 

ja kehitykseen  

- Konsortiossa voivat olla mukana myös tutkimusorganisaatiot ja suuret yritykset  

Hakijat voivat olla kahdesta tai useammasta Eurostars-maasta.  

 

EU:n rahoitusosuus  

EU:n rahoitusosuus on 40–60 % riippuen hankkeesta.  

 

Ohjelman budjetti 

Ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 1,4 miljoona euroa. Tekes rahoittaa projektien 

suomalaisia osallistujia viidellä miljoonalla eurolla vuosittain. Suomen osalta allokaatio 

vuonna 2016 on 2,5 miljoonaa euroa hakukierrosta kohti. 
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Lisätietoja  

Tekes 

Euroopan komissio  

Ohjelman nettisivut 
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Health Programme - EU:n terveysalan toimintaohjelma 2014–2020 
 

EU:lla on perustamissopimuksensa nojalla velvollisuus ottaa ihmisten terveyden suojelu 

huomioon kaikilla politiikan aloilla sekä yhteistyössä jäsenmaiden kanssa parantaa 

kansanterveyttä, ehkäistä sairauksia sekä poistaa fyysisen ja psyykkisen terveyden 

riskitekijöitä. EU:n terveysstrategia ”Yhdessä terveyden hyväksi” tukee Eurooppa 2020 -

kasvustrategian tavoitetta tehdä EU:sta älykäs, kestävä ja osallistava talous, jossa kasvu 

hyödyttää kaikkia. Tämän kehityksen yksi keskeisistä edellytyksistä on terve väestö. 

 

Tavoitteet   

EU:n kolmas terveysalan toimintaohjelma (Third Health Programme) on tärkein väline, 

jolla Euroopan komissio toteuttaa EU:n terveysstrategiaa. Kolmannella terveysalan 

toimintaohjelmalla on neljä päätavoitetta: 

1. Terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja terveille elintavoille 

myönteisen ympäristön vaaliminen, ”terveys kaikissa politiikoissa” -periaatetta 

noudattaen 

2. Kansalaisten suojeleminen vakavilta terveysuhkilta, jotka eivät rajoitu yhteen 

maahan 

3. Innovatiivisten, tehokkaiden ja kestävien terveydenhuoltojärjestelmien edistäminen  

4. Paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuuden helpottaminen EU:ssa 

 

Rakenne 

Ohjelman täytäntöönpanoa varten laaditaan vuosittain työsuunnitelma, jossa määritetään 

toiminnan painopistealueet ja toimien rahoituskriteerit. Terveysalan toimintaohjelmaa 

hallinnoi komissio, jota avustaa tässä tehtävässä kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja 

elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA). 

 

Kuka voi osallistua 

Ohjelman rahoitushakuihin voivat osallistua toimijat EU-maista, Islannista, Norjasta ja 

Serbiasta. Hankkeisiin voivat osallistua esimerkiksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, 

viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja kaupalliset yritykset.  

 

Ohjelman budjetti 

Ohjelman kokonaisbudjetti on 449,4 miljoonaa euroa. 
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EU:n rahoitusosuus 

EU:n rahoitusosuus on pääasiallisesti maksimissaan 60 %. 

 

Lisätietoja 

Terveysohjelman sivut 

Vuoden 2017 työohjelma 

Avoimet haut 
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Horizon 2020 - Horisontti 2020 
 

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja 

innovointihankkeita. Ohjelma on kestoltaan seitsenvuotinen vuosina 2014–2020, ja sen 

budjetti yhteensä noin 80 miljardia euroa.  

 

Tavoitteet 

Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja 

sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa, tukemalla 

läpimurtojen, mullistavien tutkimustulosten ja uraauurtavien keksintöjen toteutumista ja 

markkinoille viemistä. Ohjelman perimmäisenä tarkoituksena on voittaa yhteiskunnalliset 

haasteet tuomalla markkinat ja tutkimus tiiviimmin yhteen siten, että innovatiiviset 

yritykset saisivat myyntikelpoiset tuotteensa helpommin markkinoille. Markkinakeskeinen 

ajattelu sisältää yhteistyön yksityisen sektorin ja jäsenvaltioiden välillä, jolloin kaikki 

olemassa olevat resurssit saadaan hyötykäyttöön.  

Varsinaisten tutkimus- ja innovaatiotoiminnan hankkeiden lisäksi Horisontti 2020 -

ohjelmasta rahoitetaan myös tutkijoiden liikkuvuutta eri maiden välillä sekä 

infrastruktuurien kehittämistä. 

Horisontti 2020 -ohjelmaan voi osallistua yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos, yritys, 

yksittäinen tutkija tai jokin muu tutkimusta tekevä tai hyödyntävä organisaatio, kuten liitto 

tai kaupunki. 
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Rakenne 

Horisontti2020 on jaettu kolmeen eri pilariin; huipputason tiede, teollisuuden johtoasema 

ja yhteiskunnalliset haasteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Huipputason tiede 

Horisontti 2020 vahvistaa EU:n asemaa tieteen globaalina huippualueena, joka houkuttelee 
huippututkijoita ja auttaa eurooppalaisia tutkijoita tekemään yhteistyötä ja jakamaan 
ajatuksia ympäri Eurooppaa. Se auttaa lahjakkaita ihmisiä ja innovatiivisia yrityksiä 
vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä luoden samalla työpaikkoja ja kohottaen elintasoa. 

 vahvistaa kansainvälistä tutkimusta Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) 
toiminnan kautta. Budjetti: 13,095 miljardia euroa 

 vahvistaa tulevaisuuden ja tämän hetken nouseviin teknologioihin keskittyvää 
tutkimusta: Budjetti: 2,696 miljardia euroa 

 vahvistaa tutkijoiden taitoja, koulutusta ja urakehitystä Marie Curie -ohjelman 
kautta: Budjetti: 6,162 miljardia euroa 
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 vahvistaa Euroopan tutkimusinfrastruktuureja, mukaan lukien sähköisiä 
infrastruktuureja. Budjetti: 2,488 miljardia euroa 

 

 

2. Teollisuuden johtoasema 

Jotta eurooppalaiset voivat olla alansa huippuja, Euroopan on sijoitettava lupaaviin ja 

strategisesti merkittäviin teknologioihin, kuten kehittyneessä teollisuudessa ja 

mikroelektroniikassa käytettyihin teknologioihin. Julkinen rahoitus ei kuitenkaan yksin 

riitä. EU:n on kannustettava yrityksiä investoimaan enemmän tutkimukseen ja 

panostamaan alueisiin, joilla ne voivat tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa 

innovoinnin lisäämiseksi. Yritykset hyötyvät tästä, sillä niiden innovatiivisuus, tehokkuus ja 

kilpailukyky kehittyvät. Tämä puolestaan luo työpaikkoja ja markkinoiden 

kehittämismahdollisuuksia. Jokainen EU:n sijoittama euro tuottaa yritystoiminnalle noin 

13 euroa lisäarvoa. Investointien kasvattaminen 3 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2020 

mennessä loisi 3,7 miljoonaa työpaikkaa. 

Horisontti 2020 -ohjelmalla tuetaan uraauurtavia teknologioita, joita tarvitaan innovoinnin 

vahvistamiseen kaikilla aloilla, muun muassa tieto- ja viestintäteknologian ja 

avaruusteknologian alalla. Mahdollistavat avainteknologiat, kuten kehittynyt teollisuus ja 

materiaalit, bioteknologia ja nanoteknologiat, ovat keskeisellä sijalla monissa merkittävissä 

tuotteissa, muun muassa älypuhelimissa, suurtehoakuissa, kevyissä ajoneuvoissa, 

nanolääketieteessä ja älykkäissä tekstiileissä. Eurooppalainen valmistusteollisuus on tärkeä 

työnantaja, joka työllistää lähes 31 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa.  

Budjetti: 13,557 miljardia euroa 
 
 

3. Yhteiskunnalliset haasteet 
EU on nimennyt seitsemän ensisijaista haastetta, joihin kohdennetuilla investoinneilla 
voidaan edistää aidosti kansalaisten etuja: 
 

1. Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi. Budjetti: 7,472 miljardia euroa 
 

2. Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien 
tutkimus ja biotalous. Budjetti: 3,851 miljardia euroa 

 
3. Turvallinen, puhdas ja tehokas energia. Budjetti: 5,931 miljardia euroa  

 
4. Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne. Budjetti: 6,339 miljardia euroa 

 
5. Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet. Budjetti: 3,081 

miljardia euroa 
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6. Eurooppa muuttuvassa maailmassa – Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat 
yhteiskunnat. Budjetti: 1,309 miljardia euroa 

 
7. Turvalliset yhteiskunnat – Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden 

suojeleminen. Budjetti: 1,695 miljardia euroa 
 

 

Huippuosaamisen levittäminen ja osallistujapohjan laajentaminen 

Horisontissa on myös erityistoimenpiteitä, joilla voidaan kehittää innovaatiotasoa kaikissa 
jäsenvaltioissa ja niiden alueilla. Eurooppalaisen osaamisen hyödyntäminen sekä 
innovaation hyötyjen maksimoiminen ja levittäminen kaikkialle unionin alueelle on paras 
tapa vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja sen valmiuksia vastata tulevaisuuden 
yhteiskunnallisiin haasteisiin.  
 

 huippututkimuslaitosten ja heikompien laitosten tiimiyttämisellä pyritään luomaan 
ja kehittämään huippuosaamiskeskuksia 

 laitosten twinning-toimet, kuten henkilövaihto, asiantuntijavierailut ja koulutukset; 

 ”ERA-oppituolien” perustamisella houkutellaan tunnustettuja tiedemiehiä paljon 
potentiaalia omaaviin laitoksiin 

 toimintapolitiikan tukijärjestelyllä pyritään parantamaan kansallisia ja alueellisia 
tutkimus- ja innovointipolitiikkoja 

 kansainvälisiin verkostoihin pääsyn tukeminen huippututkijoille ja innovoijille 

 kansallisten yhteyspisteiden valtioidenvälisten verkostojen vahvistaminen, jotta ne 
voivat tarjota tietoa sitä etsiville. 
 

Budjetti: 816 miljoonaa euroa 
 

Tiede yhteiskunnan osana ja tukena  

Tieteen ja yhteiskunnan välille tarvitaan toimivaa yhteistyötä, jotta tieteen pariin voidaan 

värvätä uusia kykyjä ja jotta tieteellinen huippuosaaminen voidaan kytkeä 

yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen. Tästä syystä Horisontti 2020 -

ohjelmalla tuetaan hankkeita, joilla kansalaiset otetaan mukaan jokapäiväiseen elämään 

vaikuttavan tieteen määrittelyyn. Asiantuntija- ja maallikkoyhteisöjen välinen laajempi 

yhteisymmärrys tavoitteista ja niiden saavuttamiskeinoista auttaa pitämään yllä tieteellistä 

huippuosaamista ja antaa yhteiskunnalle tulosten omistajuuden. 

 

Budjetti: 462 miljoonaa euroa 

 

Euratom, JRC ja EIT 
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EU:n ydinfissiota koskeva tutkimus keskittyy turvallisuuteen, lääketieteelliseen 

tutkimukseen, säteilysuojaukseen, jätehuoltoon ja säteilyn teollisiin sovelluksiin sekä 

moniin muihin alueisiin, kuten säteilyn käyttöön maataloudessa (budjetti 1,603 miljardia 

euroa). 

Yhteinen tutkimuskeskus (Joint Research Center) on komission sisäinen yksikkö, joka 

tarjoaa riippumatonta, todisteisiin perustuvaa tieteellistä ja teknistä tukea EU:n 

politiikoille. Sen toimintaa rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelman kautta, ja monet sen 

toimista vastaavat seitsemään yhteiskunnalliseen haasteeseen.  

 

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT (European Innovation and Technology 

Institute) on perustettu madaltamaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä raja-

aitoja, jotta osaaminen ja tieto voivat siirtyä nopeasti ja tehokkaasti ilman maantieteellisiä 

rajoja. Instituutin keskeisimpiä toimijoita ovat yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. 

EIT:n toimintaa rahoitetaan osaksi Horisontti2020-ohjelmasta. 

 

EU:n rahoitusosuus 

Horisontti 2020 -ohjelmassa kaikkiin avustuksensaajiin ja tutkimusapurahojen toimiin 

sovelletaan samaa rahoitusosuutta. EU:n rahoitus kattaa jopa 100 prosenttia kaikkien 

tutkimus- ja innovointitoimien tukikelpoisista kustannuksista.  

Innovointitoimien kohdalla rahoitus kattaa yleensä 70 prosenttia tukikelpoisista 

kustannuksista mutta voittoa tavoittelemattomille yhteisöille osuus voidaan korottaa 100 

prosenttiin. 

Välilliset tukikelpoiset kustannukset (kuten hallinto-, viestintä ja 

infrastruktuurikustannukset, toimistotarvikkeet) korvataan kiinteällä 25 prosentin 

osuudella tukikelpoisista kustannuksista (toimen täytäntöönpanoon suoraan liittyvistä 

kustannuksista). 

 

Tukikelpoiset hakijat 

 Tavanomaisissa tutkimushankkeissa vaaditaan vähintään kolmen oikeushenkilön 
muodostama yhteenliittymä. Kunkin oikeushenkilön on oltava sijoittautuneena 
EU:n jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan. 

 

 Muissa, kuten Euroopan tutkimusneuvosto (ERC), pk-instrumentti, kansallisten tai 
julkisen sektorin ehdotuspyyntöjen tai ohjelmien yhteisrahoitus, koordinointi ja 
tuki, koulutus ja liikkuvuus – ohjelmissa vähimmäisedellytys osallistumiselle on 
yksi oikeushenkilö, joka on sijoittautunut jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 
maahan. 
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Osallistujiin voidaan soveltaa lisäedellytyksiä. Lisätietoja lisäedellytyksistä löytyy 
Horisonti2020 – työohjelmasta. 
 

Lisätietoja 

Ohjelman nettisivut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
http://www.helsinki.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


  10.8.2017
  

Helsinki EU Office 

helsinki.euoffice@helsinki.eu 

 www.helsinki.eu 

33 
 

 

Horizon 2020’s SME instrument – Horisontti-ohjelman pk -
instrumentti 
 

Kuvaus  

Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on 

EU:n kannalta erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että 20 % EU:n teknologioiden 

kehittämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tarkoitetusta rahoituksesta 

ohjautuisi pk-yrityksille. Markkinalähtöinen pk-instrumentti kuuluu Horisontti 2020 -

puiteohjelmaan. Se on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka hakevat kansainvälistä kasvua 

innovatiivisin tavoin.  

 

Tavoitteet 

- Antaa yksittäisille pk-yrityksille mahdollisuuden hakea rahoitusta EU:lta. 

- Luoda 12 000 uutta työpaikkaavuoteen 2020 mennessä. 

- Talouskasvun aikaansaaminen pk-yritysten innovaatiokapasiteettia rahoittamalla.   

 

Rakenne  

Pk-instrumentti on kolmivaiheinen. Kun yritykset ovat menestyksekkäästi päässeet 

ensimmäisen vaiheen yli, ne voivat hakea ohjelman toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen 

voi myös hakea suoraan.  

1) Kaupallistamissuunnitelma: Konsepti ja toteuttavuudenarviointi  

2) Toteuttaminen: Tutkimus ja kehitys, pilotointi, demonstrointi ja markkinareplikointi  

3) Kaupallistaminen 

 

Budjetti 

Pk-instrumentin budjetti vuosille 2014–2020 on 3 miljardia euroa.  

 

EU:n rahoitusosuus 

EU:n rahoitusosuus vaihtelee vaiheesta toiseen. Ensimmäiselle vaiheelle pk-yritykset saavat 

50 000 € könttäsummana. Toisen vaiheen rahoitusosuus on enintään 70 % (1–2,5 

miljoonaa euroa). Kolmanteen vaiheeseen ei ole tarjolla rahoitusta. Siihen tarjotaan sekä 

tukipalveluita että laina- ja pääomajärjestelyjä.  
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Tukikelpoiset hakijat  

Rahoitusta voivat hakea:  

- voimakasta kansainvälistä kasvua hakevat pk-yritykset, joilla on korkea 

kasvupotentiaali  

- hankkeet, jotka liittyvät Horisontin 2. ja 3. pilarin teemoihin 

- konsortiot ja yksittäiset pk-yritykset  

Ohjelman voivat osallistua hakijat seuraavista maista:  

- EU-jäsenvaltiot 

- maat jotka osallistuvat H2020-ohjelmaan (Islanti, Norja, Albania, Bosnia ja 

Hertsegovina, Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia, 

Turkki, Israel, Moldova, Sveitsi (osittain), Färsaaret, Ukraina, Tunisia, Georgia) 

 

Lisätietoja 

Euroopan komissio 

Tekes 
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Interreg Baltic Sea Region – Itämeren alueen ohjelma 
 

Itämeren ohjelmassa kumppanit Itämeren alueen maista työskentelevät yhdessä 

valtioidenvälissä projekteissa liittyen yhteisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.  

 

Tavoitteet 

Interreg Baltic Sea Region eli Itämeren ohjelman 2014–2020 tavoitteena on tukea 

integroitua alueellista kehitystä ja yhteistyötä, jotta Itämeren alue kehittyy 

innovatiivisemmaksi, paremmin saavutettavissa olevaksi ja kestävämmäksi.  

 

Rakenne 

Ohjelma kattaa EU:n jäsenmaista Tanskan, Viron, Suomen, Latvian, Liettuan, Puolan, 

Ruotsin ja Saksan pohjoisosia. EU:n kumppanuusmaista mukana ovat Norja, Valko-Venäjä 

ja Venäjän koillisosan alueita.  

Ohjelman rahoittamassa projektissa tulee olla mukana ainakin kolme kumppania kolmesta 

ohjelman kattamasta maasta. Projekteissa tulee osoittaa selkeitä linkkejä alueellisen 

kehityksen tarpeisiin ja etuihin liittyen. Menestyksekkäillä projekteilla on siirrettäviä 

tuloksia ja korkea näkyvyys, ja tarkoituksena onkin, että muut voivat myös hyötyä 

yksittäisen projektin saavutuksista.   

Rahoituskaudella 2014–2020 Itämeren ohjelma tarjoaa rahoitusta neljällä temaattisella 

alueella, joita kutsutaan prioriteeteiksi: 

 

1. Kapasiteettia innovaatioille -prioriteetti tarjoaa tukea esimerkiksi 

innovaatioinfrastruktuurin rakentamiselle, älykkäiden erikoistumisen strategioiden 

toimeenpanoon ja ei-teknologisten innovaatioiden kehittämiselle.  

2. Luonnonvarojen hallinnointi -prioriteetti korostaa tarvetta hallinnoida luonnonvaroja 

tehokkaammin. Resurssitehokas merellinen talous, uusiutuvat energiavarat, 

energiatehokkuus ja puhtaat vedet ovat esimerkkejä aihealueista, jotka voivat saada tukea.  

3. Kestävä liikenne -prioriteetin aihealueita ovat syrjäisten seutujen saavutettavuus, 

merenkulun turvallisuus, ympäristöystävällinen kuljetus ja urbaani liikkuvuus.  

4. EU-strategian tuki -prioriteetti tarjoaa tukea EU:n Itämeri strategian (EUSBSR) 

sidosryhmille. Politiikka-alan koordinaattoreille ja horisontaalisen toimen johtajille (PAC, 

HAL) järjestettävää neuvontaa, EU-strategian hankevalmistelurahan projekteja, 

strategiafoorumeiden järjestämistä ja muita toimeenpanevia toimia rahoitetaan Itämeri 

ohjelmasta.    
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Ohjelma jakaa temaattisesti toisiinsa linkittyneitä projekteja klustereihin. Projektien 

jakaminen klustereihin auttaa aktiviteettien koordinoinnissa ja kasvattaa projektien 

vaikuttavuutta. Projektiklusterit toimivat rinnakkain ”tavallisten” projektien kanssa.   

 

Kuka voi osallistua 

Projekteihin voivat osallistua paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason julkisviranomaiset, 

tutkimus- ja koulutuskeskukset, sektoriaaliset toimijat ja yhdistykset, NGO:t ja yritykset.   

 

Ohjelman budjetti 

Ohjelman budjetti on 278,6 miljoonaa euroa.  

 

EU:n rahoitusosuus 

EU:n rahoitusosuus projekteissa on 75 % -85 %.  

 

Lisätietoja   

Interreg Itämeren ohjelman nettisivut 

Avoimet haut 
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Interreg Central Baltic – Keskinen Itämeri -ohjelma 
 

 

Keskisen Itämeren ohjelmasta 2014–2020 rahoitetaan valtioiden rajat ylittäviä hankkeita 

keskisen Itämeren alueella. Ohjelmassa ovat mukana Suomi (Ahvenanmaa mukaan lukien), 

Viro, Latvia ja Ruotsi. Suomen maakunnista ovat mukana Satakunta, Varsinais-Suomi, 

Helsinki-Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala ja 

Ahvenanmaa.  

 

Tavoitteet ja rakenne 

Ohjelmalla on neljä pääasiallista tavoitteita:  

1. Kilpailukykyinen talous: Ohjelma tukee alueen kestävää kasvua ja pyrkii 

tavoittamaan tasapainon taloudellisten etujen ja ympäristöetujen välillä 

 

2. Yhteisten resurssien kestävä käyttö: Ohjelma pyrkii parantamaan Itämeren asemaa, 

vähentämään ravinteiden aiheuttamaa saastetta, vaarallisten aineiden ja myrkkyjen 

valumista 

 

3. Hyvin verkottunut alue: Ohjelma tukee integroituja, vihreitä ja multimodaalisia 

kuljetusjärjestelmiä ja parempien ja kestävämpien urbaanien ympäristöjen 

kehittämistä 

 

4. Sosiaalisesti inklusiivinen alue: Ohjelma pyrkii saavuttamaan inklusiivisemman 

alueen vahvistamalla paikallisia yhteisöjä ja parantamalla taitoja, tietoa ja 

sosiaalista hyvinvointia.  

Jokaisella tavoitteella on omat alatavoitteensa. Rahoitetut projektit toteutetaan 

noudattaen yhtä pääasiallista tavoitetta ja yhtä alatavoitetta. Jokaisessa projektissa tulee 

olla vähintään kaksi kumppania kahdesta eri maasta.  

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto.     

 

Kuka voi osallistua 

Ohjelmaan voivat osallistua paikalliset, alueelliset ja kansalliset julkisviranomaiset, 

infrastruktuurin ja (julkisten) palveluiden tarjoajat, muut yleishyödylliset organisaatiot 

(esim. kansalaisjärjestöt), korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä pk-yritykset.   

 

Ohjelman budjetti 
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Ohjelman budjetti on 115 miljoonaa euroa.  

 

EU:n rahoitusosuus 

Ohjelman EU-rahoitusosuus on 75 %.  

 

Lisätietoja 

Ohjelman nettisivut 

Avoimet haut 
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Interreg Europe  
 

Interreg Europe -ohjelma on koko EU:n laajuinen rahoitusohjelma, joka on jatkoa 

INTERREG IVC 2007–2013 –rahoitusohjelmakaudelle.   

 

Tavoitteet 

Rahoitusohjelma tähtää rahoituskaudellaan 2014–2020 alueiden välisen yhteistyön, tiedon 

vaihdon ja tutkimuksen tukemiseen. 

 

Rakenne 

Interreg Europe -ohjelman neljä temaattista toimintalinjaa ovat tutkimuksen ja innovaation 

vahvistaminen, pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, vähähiiliseen talouteen 

siirtyminen sekä ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen käyttötehokkuuden parantaminen.  

Ohjelmasta rahoitetaan kahdenlaisia toimia – alueiden välisiä yhteistyöprojekteja 

(Interregional Cooperation Projects) ja toimintatapojen oppimisalustoja (Policy Learning 

Platforms). Yhteistyöprojekteissa tulee olla mukana kumppaneita vähintään kolmesta eri 

Euroopan maasta. Kumppanit ovat projektissa mukana 3-5 vuotta oppiakseen toisiltaan. 

Projektit keskittyvät tukemaan kokemuksien vaihtoa ja hyvien käytäntöjen jakamista 

tiettyyn aiheeseen liittyen. Jokainen projektissa mukana oleva alue tekee 

toimintasuunnitelman, jossa tarkennetaan, miten projektissa opittu laitetaan alueella 

käytäntöön. Yhteistyön vaikuttavuuden arvioinniksi toimintasuunnitelmia tulee myös 

seurata ja arvioida.  

Oppimisalustojen tavoitteena on tukea verkostoitumista, kokemusten vaihtoa sekä 

hyödyntää yhteistyöhankkeiden tuloksia ja saattaa ne laajemman yleisön saataville. 

Oppimisalustat tarjoavat toimintaa ja palveluita kaikille aluepolitiikan toimijoille. 

Tarkoituksena on, että oppimisalustat toimivat paikkana, josta aluepolitiikan toimijat voivat 

löytää ratkaisuja toimintatapojensa hallinnan ja toimeenpanon parantamiseen. 

Oppimisalustojen toiminnan toteuttamisesta vastaa joukko asiantuntijoita, jotka valitaan 

tarjouskilpailulla. 

 

Kuka voi osallistua 

Interreg Europe -ohjelmaan voivat osallistua kaikki jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi. 

Rahoitukseen ovat oikeutettuja kansalliset ja paikalliset viranomaistahot ja muut 

organisaatiot, kuten yliopistot, tutkimuslaitokset ja alueelliset kehittämiskeskukset. 
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Ohjelman budjetti 

Ohjelman budjetti on 359 miljoonaa euroa.   

 

EU:n rahoitusosuus 

Pääasiallisesti EU-rahoitusosuus on maksimissaan 85 % projektitoiminnoista.    

 

Lisätietoja 

Interreg Europen nettisivut 

Avoimet haut 
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LIFE -ohjelma 
 

EU:n LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on hidastaa 

ilmastonmuutosta ja tukea ympäristön- ja luonnonsuojelun toteutumista kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ohjelman yleinen tavoite on myötävaikuttaa EU:n 

ympäristö- ja ilmastopolitiikan ja -lainsäädännön toimeenpanoon, päivittämiseen ja 

kehittämiseen.  

 

Tavoitteet 

LIFE-ohjelmalla myötävaikutetaan kestävään kehitykseen sekä Eurooppa 2020 strategian 

tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseen, EU:n seitsemänteen ympäristöalan 

toimintaohjelmaan ja muihin relevantteihin EU:n ympäristö- ja ilmastoalan strategioihin ja 

suunnitelmiin.  

 

Rakenne 

Ohjelmassa on kaksi alateemaa – ympäristötoimet ja ilmastotoimet. Ympäristötoimet-

ohjelma jakautuu kolmeen prioriteettialueeseen: 

1. Ympäristö ja resurssitehokkuus 

2. Luonnon monimuotoisuus 

3. Ympäristöhallinta ja -tieto  

Ilmastotoimet-ohjelma jakautuu seuraaviin prioriteettialueisiin: 

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen 

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

3. Ilmastohallinta ja -tieto 

 

Kuka voi osallistua 

Rahoitushakuihin voivat osallistua esimerkiksi julkiset organisaatiot, yksityiset kaupalliset 

sekä epäkaupalliset organisaatiot (mukaan lukien kansalaisjärjestöt). LIFE-ohjelmaan 

voivat osallistua myös EU:n ulkopuoliset maat ja sillä voidaan rahoittaa EU:n ulkopuolista 

toimintaa.  

 

Ohjelman budjetti 

Käynnissä olevan rahoituskauden 2014–2020 kokonaisbudjetti on 3,4 miljardia euroa, ja 

nyt avoinna olevissa vuoden 2016 hauissa rahoitusta on tarjolla yli 330 miljoonaa euroa. 
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Vuosien 2014–2017 monivuotisen työohjelman budjetti jakaantuu siten, että 1,1 miljardia 

euroa ohjataan ympäristötoimien-ohjelmaan ja 0,36 miljardia euroa ilmastotoimien-

ohjelmaan.  

 

EU:n rahoitusosuus 

Life-ohjelman projektien EU-rahoitusosuus on pääsääntöisesti 60 % mutta tietyissä 

luonnon monimuotoisuutta koskevissa projekteissa osuus voi olla korkeampi, 75 %. 

 

Lisätietoja 

LIFE-ohjelman internetsivut 

Avoimet haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
http://www.helsinki.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm


  10.8.2017
  

Helsinki EU Office 

helsinki.euoffice@helsinki.eu 

 www.helsinki.eu 

43 
 

URBACT 3 
 

URBACT on Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelma, joka pyrkii edistämään kestävää ja 

integroitua urbaania kehitystä Euroopan kaupungeissa. URBACT on EU:n 

koheesiopolitiikan instrumentti, ja sitä rahoittavat EAKR, jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi.  

 

Tavoitteet 

Ohjelman tavoite on mahdollistaa kaupunkien yhteistyö ja kehittää integroituja ratkaisuja 
urbaaneihin haasteisiin verkostoitumisen kautta, oppimalla muiden kokemuksista ja 
identifioimalla hyviä käytäntöjä urbaanin politiikan parantamiseksi. URBACT 3 (2014–
2020) on jatkoa ohjelman 1 -ja 2-osille ja se antaa oman panoksensa Eurooppa 2020 -
strategiaan.  

Ohjelman temaattiset tavoitteet jakautuvat kolmeen kategoriaan: 

1. Talous ja kilpailukyky 
2. Urbaani ympäristö ja resilienssi 
3. Työllisyys, yhteiskunta ja koulutus 

 

Rakenne 

Ohjelma rakentuu neljän päätavoitteen ympärille: 

1. Politiikan toimeenpanokyky: Tavoitteena on parantaa kaupunkien kykyä johtaa kestävää 
urbaania politiikkaa ja käytäntöjä integroidulla ja osallistavalla tavalla. 

2. Politiikan suunnittelu: Tavoitteena on parantaa kestävän urbaanin politiikan ja 
käytäntöjen suunnittelua kaupungeissa. 

3. Politiikan toimeenpano: Tavoitteena on parantaa integroitujen ja kestävien urbaanien 
strategioiden ja toimien toimeenpanoa kaupungeissa. 

4. Tiedon kokoaminen ja jakaminen: Tavoitteena on varmistaa että käytännön tekijöillä ja 
päätöksentekijöillä kaikilla tasoilla on pääsy tietoon ja että he jakavat tieto-taitoa kaikilla 
kestävän urbaanin kehityksen aloilla, jotta urbaanin kehityksen politiikkaa voidaan 
parantaa.   

Saavuttaakseen nämä tavoitteet, URBACT 3 käyttää seuraavia keinoja: 

- Valtioidenvälinen verkostoituminen 

mailto:helsinki.euoffice@helsinki.eu
http://www.helsinki.eu/


  10.8.2017
  

Helsinki EU Office 

helsinki.euoffice@helsinki.eu 

 www.helsinki.eu 

44 
 

- Kapasiteetin rakentamiseen tähtäävät toimet ja aktiviteetit 
- Urbaanin tiedon ja kokemuksien pääomittaminen ja levitys päätöksentekijöille 

 

Kuka voi osallistua 

Ohjelma pyrkii ensisijaisesti tavoittamaan käytännön tekijät, kaupunkien hallinnon, 

valtuutetut edustajat ja sidosryhmät muista julkisista toimijoista, yksityiseltä sektorilta ja 

kansalaisyhteiskunnasta.  

Ohjelmaan voivat osallistua EU:n jäsenvaltiot sekä Norja ja Sveitsi.   

 

Ohjelman budjetti 

Ohjelman kokonaisbudjetti on 96,3 miljoonaa euroa.  

 

EU:n rahoitusosuus 

EU:n rahoitusosuus on alueen kehitysasteesta riippuen 70–85 %.  

 

Lisätietoja 

Urbact 3 nettisivut 

Urbact 3 ohjelmamanuaali 

Avoimet haut 
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Urban Innovative Actions (UIA) 
 

Noin 359 miljoonaa ihmistä tai 72 % EU:n väkiluvusta asuu kaupungeissa, kylissä ja 

esikaupunkialueilla. Kaupunkialueet kohtaavat moninaisia ja keskinäisriippuvaisia 

haasteita liittyen työllisyyteen, maahanmuuttoon, väestöön, veteen ja maaperän 

saastumiseen. Toisaalta kaupungit ovat uusien ideoiden ja ratkaisuiden syntysijoja ja 

dynaamisia paikkoja, joissa muutoksia tapahtuu suurella mittakaavalla ja nopeaan tahtiin. 

Urban Innovative Actions on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa eurooppalaisille 

kaupunkialueille resursseja kokeilla uusia ja ainutlaatuisia ratkaisuja urbaaneihin 

haasteisiin.  

 

Tavoitteet 

UIA:n päätavoite on tarjota kaupunkialueille ympäri Eurooppaa resursseja kokeilla 

innovatiivisia ratkaisuja keskeisiin urbaaneihin haasteisiin ja nähdä kuinka ne toimivat 

käytännössä ja soveltuvat todellisuuden toimintaympäristöön. UIA mahdollistaa 

kaupunkiviranomaisten riskinoton ja innovatiivisten ja luovien ratkaisuiden kokeilemisen.  

 

Rakenne 

UIA tarjoaa tukea kahdella tasolla: 

1. Hanketuki: UIA voi tarjota innovatiivisen projektin toteuttamiseen enimmillään 5 

miljoonaa euroa 

2. UIA seuraa ja jakaa projektien tuottamaa tietoa 

Aiheet, joita kaupunkiviranomaiset voivat käsitellä UIA:n rahoittamissa projekteissa 

linkittyvät 12 teemaan, jotka jäsenmaat, paikallisviranomaisten edustajat, kolmannen 

sektorin järjestöt, eurooppalaiset ja kansalliset kaupunkiyhdistykset, ja asiantuntijat 

yhdessä Euroopan komission kanssa ovat identifioineet EU:n kaupunkipoliittisessa 

toimintaohjelmassa (EU Urban Agenda). Jokaisessa haussa komissio määrittelee rajatun 

lukumäärän rahoitettavia teemoja, jotka julkaistaan UIA:n nettisivuilla.  

Vuoden 2016 lopulla aukeavan haun teemat ovat kiertotalous, kaupunkiliikkuvuus ja 

maahanmuuttajien ja pakolaisten integroiminen. Muita kaupunkipoliittiseen 

toimintaohjelmaan kuuluvia teemoja ja näin ollen ohjelman potentiaalisia hakuteemoja 

ovat mm. ilmanlaatu, ilmastosopeutuminen, digitaalinen muutos, asuminen, innovatiiviset 

ja vastuulliset julkiset hankinnat, sekä maastoon liittyvien ratkaisuiden kestävä käyttö.      
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Kuka voi osallistua 

Rahoitus on tarkoitettu paikallishallinnollisen yksikön kaupunkiviranomaisille, joiden 

toimialue määritellään kaupungiksi, pikkukaupungiksi tai kaupunginosaksi joka kattaa 

vähintään 50 000 asukasta. Hakijana voi olla myös vastaavasti paikallishallinnosta 

vastaavien yksikköjen kaupunkiviranomaisten ryhmittymä, jonka jäsenet ovat EU:n 

jäsenvaltioista ja muodostavat yhdessä yli 50 000 asukkaan kokonaisuuden. UIA:n 

paikallishallinnollisen yksikön määritelmä edellyttää, että kyseessä olevalla 

kaupunkialueella on demokraattisesti valittu hallintoelin (esimerkiksi kunnat tai 

kaupunginvaltuustot).  

 

Ohjelman budjetti 

UIA:n budjetti on 372 miljoonaa euroa vuosille 2014–2020.  

 

EU:n rahoitusosuus 

Ohjelma rahoittaa 80 % projektiaktiviteeteista.  

 

Lisätietoja   

UIA:n nettisivut 

Avoimet haut 
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