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Hankehakemus
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Viranomaisen merkintöjä
Saapumispäivämäärä

Diaarinumero

Käsittelijä

Puhelinnumero

Hakemusnumero

Hankekoodi

300010
Hakemustyyppi

Tila

Uusi

Keskeneräinen

1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan
Viranomainen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot
Hakijan virallinen nimi

POP ELY-keskus
Organisaatiotyyppi

Y-tunnus

Valtion viranomainen

2296962-1

Jakeluosoite

Puhelinnumero

0295 037 284
Postinumero

Postitoimipaikka

Tilinumero (IBAN)

BIC

WWW-osoite
Hankkeen yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa

Paula Alho
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelinnumero

paula.alho@ely-keskus.fi

0295 037 284

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely
¨ Vain yksi hakija

ý

Hakijoita on useampi kuin yksi
(yhteishanke)

¨

Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai
useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten
(tuen siirto)

Osatoteuttajat
Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Y-tunnus

Organisaatiotyyppi

Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Perusteltava miksi hankkeen toteutukseen on tarpeen osallistua useampia tahoja (esim. miten osaamiset eroavat/
täydentävät tosiaan suhteessa hankkeen sisältöön eli toteutuksessa tarvittavaan asiantuntemukseen ja
kokemukseen). Tässä ei ole tarkoitus luetella kunkin toimijan tehtäviä hankkeessa.

3 Hankkeen perustiedot
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Hankkeen julkinen nimi

EAKR-hakemusmalli koulutukseen
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

1.9.2020

31.12.2022

Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)
TÄRKEÄ OSA HAKEMUSTA, koska tiivistelmä tulostuu kokouksissa käsiteltävään hankkeen valintaesitykseen. Ts.
tiivistelmässä hakija perustelee kokousväelle hankkeen tarpeellisuuden, joten laadintaan on syytä PANOSTAA. Mitä
valmiimpi tiivistelmä on sitä nopeammin hakemus etenee kokouskäsittelyihin.
Tiivistelmä laaditaan VIIMEISEKSI. Hyvästä tiivistelmästä löytyy lyhyesti/tiiviisti esitettynä hankkeen:
- TARVE (hakemuksen kohta 5.1.),
- TAVOITE (hakemuksen kohta 5.2.)
- KOHDERYHMÄ (erityisen tärkeä ESR-hankkeessa; hakemuksen kohdat 5.4. ja 5.5.)
- TOIMENPITEET (hakemuksen kohta 6.1. eli TP1.xxxx..., TP. yyyy jne. )
- TULOKSET (hakemuksen kohta 6.2., mitattavat ja laadulliset)
4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä
4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten
valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset?
Tässä kuvataan hankkeen tausta eli mihin aluekehitykseen ja elinkeinoelämään liittyvään ONGELMAAN /
HAASTEESEEN hankkeessa pureudutaan. Ongelma / haaste voi olla myös POSITIIVINEN eli trendien/ilmiöiden jne.
esiin nostama mahdollisuus.
MITEN hanke on valmisteltu eli esim. ketkä/mitkä tahot ovat osallistuneet valmisteluun, mitä esiselvityksiä ja esim.
yritysten sitouttamisia on tehty (tehdyt tai jo olemassa olevat esiselvitykset, joilla hankkeen tarvetta perustellaan
samoin kuin yrityksen sitoumus osallistumisesta hankkeen toimintaan on syytä laittaa myös hakemuksen liitteeksi).
LIITTYMINEN muihin HANKKEISIIN on syytä myös kuvata (hankkeen nimi ja miten liittyy; tämä on syytä olla
synkronissa hakemuskohdan 9 kanssa).
5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
Kuvaa, mitä MUUTOSTA (eli vastaus edellisen kohdan ongelmaan/haasteeseen tai mahdollisuuteen) on tarkoitus
saada aikaan ja mitä sellaista hankkeen resursseilla on mahdollista toteuttaa, mikä ei muuten olisi mahdollista.
Kuvaile, miten tavoitteiden toteutumista tai muutosta voidaan mitata hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
(liittymä ko. erityistavoitteen indikaattoreihin eli hakemuskohtaan 12).
Hankkeen suunnittelussa on otettava huomioon, että hankkeen TAVOITTEIDEN tulee edistää RAKENNERAHASTOOHJELMAN horisontaalisia periaatteita ja valitun toimintalinjan (TL 2) ja erityistavoitteen (et 3.2, 4.1, tai 5.1)
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TAVOITTEITA.
5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan?
ELI MITÄ UUTTA NYKYISEEN VERRATTUNA SAADAA AIKAISEKSI; konkreettinen tuote, uusi toimintatapa jne.
Tässä on hyvä muistaa myös realistisuus; yhdellä hankkeella ei tehdä kaikkea hyvää ja kaunista.... (innovatiivinen,
vähähiilinen, ekologinen jne.... ei tarvitse olla kaikkea yhtä aikaa ollakseen on hyvä!).
5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?
5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?

6 Toteutus ja tulokset
6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?
Tässä kuvataan tekeminen eli mitä on TEHTÄVÄ, jotta kohtien 5.2 Tavoite ja 6.2. Tulokset saavutetaan....
Kuvaa toimenpiteet mahdollisimman KONKREETTISESTI esimerkiksi:

TP 1: kuka tekee, mitä, miten, missä, kenen kanssa ja milloin
TP 2: xxxxxx jne.
"Hallinto ja viestintä" on aina syytä olla yksi työpaketti
6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?
Kuvaa ne TULOKSET (mitattavat ja laadulliset), jotka hankkeen toimenpiteillä saavutetaan.
Toimenpiteiden tuloksena hankkeessa voi syntyä esimerkiksi uusia palveluja, toimintamalleja, selvityksiä, oppaita,
ohjeistuksia tai muita tuotoksia. Tulosten tulee olla loogisia/liittyä hankkeen tavoitteisiin (5.2.) ja toimenpiteisiin (6.1.)
eli...
jos tehdään kohdassa 6.1. kuvatut toimenpiteet niin saadaan aikaan tässä kohdassa esitetyt tulokset ja saavutetaan
kohdassa 5.2. kuvattu tavoite.
Kuvaa myös, millaisia lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella ja siinä saavutetuilla tuloksilla on (eli mitä
laadullisia tuloksia; parannettu, kehitetty jne...).
Tuloksien saavuttamista/ toteutumista seurataan mm. hankkeen toteutusaikana kerättävien seurantatietojen avulla eli
ne siis liittyvät kohdassa 12. Indikaattorit ilmoitettuihin lukumäärällisiin tavoitteisiin. Joskus /usein erityisesti EAKRhankkeessa kohdassa 12. Indikaattorit ilmoitut indit/tuotokset eivät aukea, joten tässä kohdassa on syytä avata ne eli
kirjoitta viimeisenä kappaleena niiden kuvaus:
esim: Uusi innovaatioalusta (2 kpl) = hankkeessa perustetaan xxx, Uudet tuotteet (3 kpl) = ttt, sss, kkk jne.
6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään
hankkeen päättymisen jälkeen?
Kuvaa miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa on tarkoitus jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen ja miten
saatuja tuloksia sekä kokemuksia aiotaan hyödyntää sen jälkeen, kun hanke on päättynyt.
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7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä
Kustannusmalli

Flat rate 24 % palkkakustannuksista
Hankkeen kustannukset ja rahoitus
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Kone- ja laiteinvestoinnit
4 Rakennukset ja maa-alueet
5 Muut kustannukset
6 Flat rate
Kustannukset yhteensä
7 Tulot

Yhteensä €
0
0
0
0
0
0
0
0

Rahoitus

Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)

1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus

0
0
0
0

Nettokustannukset yhteensä

0

Rahoitus yhteensä

0

Kustannusarvio yhteensä

0

Rahoitussuunnitelma
yhteensä

0

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen
rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)?
8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin
rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty?

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai
hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.)
HUOM! RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET (ei esim. horisontit tai maaseutuhankkeet) ja nimen lisäksi
lyhyt kuvaus siitä MITEN hanke liittyy! (vrt. kohta 5.1. miten on huomioitu jo toteutetut hankkeet).
9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja
miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.)
Tässä ilmoitetaan MUUT kuin RR-ohjelman hankkeet

10 Maantieteellinen kohdealue
¨

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

¨

Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

¨

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?
Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman
mukaisesta sisällöllisestä teemasta?
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Kuvaa millaista osaamista ja kokemusta hakijalla on hankkeiden toteuttamisesta ja hankkeen sisällöllisestä
toiminnasta.
Tässä on syytä kuvata lyhyesti/napakasti niiden henkilöiden OSAAMINEN (ml. NIMET), jotka osallistuvat hankkeen
toteutukseen joko taustalla (ohjaus jne.) tai hankkeen konkreettisiin toimenpiteisiin (eli tulevat saamaan hankkeen
palkkaa; heidän osalta, jotka jo tiedetään).
HUOM! YHTEISHANKKEISSA TÄMÄ KUVAUS TEHDÄÄN KAIKKIEN TOTEUTTAJAORGANISAATIOIDEN
/PARTNEREIDEN OSALTA!
11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?
11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi
HUOM! hankkeen työntekijät eivät voi olla OR:n jäseniä, esittelijöitä kylläkin!

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
Tuotosindikaattorit
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

13 Horisontaaliset periaatteet
13.1 Sukupuolten tasa-arvo
Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta
¨
Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen)
¨
Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen
¨

Ei

Perustelu

¨
¨
¨

13.2 Kestävä kehitys
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Välitön
Välillinen
vaikutus vaikutus
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Perustelu
JOKA kohtaan kirjoitettAva PERUSTELUT.

Luonnonvarojen käytön kestävyys

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen)
Natura 2000 -ohjelman kohteet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet
Uusiutuvien energialähteiden käyttö
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen
Tasa-arvon edistäminen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus
Kulttuuriympäristö
Ympäristöosaaminen

HUOM! VÄLITTÖMIÄ vaikutuksia, jos
toimenpiteet vaikuttavat SUORAAN/VAIKUTUS
ON MITATTAVISSA kysyttyyn asiaan.
Vaikutukset ovat VÄLILLISIÄ, jos ne kohdistuvat
EPÄSUORASTI kysyttyyn asiaan eli ovat ns.
KERRANNAISVAIKUTUKSIA.
Tavoite ei ole täyttää taulukon joka kohtaa ja
mahdollisimman suurilla numeroilla vaan olla
tässäkin itsekriittinen ja realistinen ts.
perusteluiden yhteys hankkeen toimenpiteisiin
ovat "maalaisjärjellä" ymmärrettäviä ja loogisia.

14 Liitteet
Pakolliset liitteet
Yhteishankkeen sopimus
Muut liitteet
yhteistyösopimus
ERI-rahoitus
ALV-todistu
Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä
muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.
Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen
siirronsaajia.
Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus
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Lomake jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn Katso-tunnistautuneena roolilla EURA 2014 asiointi/nimenkirjoittaja. Tämä korvaa perinteisen allekirjoituksen. Paperilomaketta ei allekirjoiteta käsin eikä sitä
lähetetä postitse viranomaiselle
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