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Millainen on hyvä hanke/hankehakemus?
•

Hankkeen toteuttamiselle on selkeät perustelut: tarve/ongelma, joka
ratkaistaan
* vastaa myös kysymykseen ”miten hanketta on valmisteltu”

•

Hankkeella on selkeä yhteys rr-ohjelmaan, Lappi –sopimukseen, Lapin
älykkään erikoistumisen strategiaan tai muihin
maakunnallisiin/valtakunnallisiin strategioihin (ml.hallitusohjelma).

•

Tavoite, toimenpiteet ja tulokset ovat selkeät ja tarkasti määritellyt.
* hakemuksen tulee muodostaa looginen kokonaisuus, jossa tavoitteet,
toimenpiteet ja tulokset pystyy erottamaan toisistaan
* ei kirjoiteta joka kohtaan samoja asioita, vaan ensisijaisesti vain sitä, mitä
otsikossa pyydetään
* kirjoitetaan riittävän yksinkertaisesti ja konkreettisesti, eikä kerrota asioita
kuvailevasti yleisellä tasolla

•

Kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu

* ohjelma-asiakirjan mukainen tukikelpoinen kohderyhmä
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•

Hankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet hankkeeseen

•

Kustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on
perusteltu ja kohtuullinen

•

Hankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja
vakiinnuttamisesta sekä tulosten levittämisestä

•

Hankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta muusta
rahoituksesta ja sitoutunut omarahoitusosuuteensa (maksimituki 80 %,
selkeissä jatkohankkeissa pienempi (max. 75%))

•

Hankkeelle on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit (tehtäviä
kuitenkin keskitettävä rajalliselle määrälle henkilöitä)

•

Ohjelman yleiset ja erityiset valintaperusteet toteutuvat, myös
kustannustehokkuus ja uutuusarvo - ei toimintatuki

•

Vaikutukset horisontaalisiin periaatteisiin on arvioitu realistisesti
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•

? – takaa löytyy ohje mihin kussakin hakemuslomakkeen kohdassa on tarkoitus
vastata, syytä tutustua tarkasti

•

Pakolliset liitteet: vähintään aiesopimus yhteistyöstä, rahoitussitoumukset.
Lopullinen yhteistyösopimus ennen päätöksentekoa! Lisäksi selvitys alvkäytännöstä, jos alv sisältyy kustannuksiin sekä vakuutus ettei ole vireillä
takaisinperintöjä (ERI-vakuutus) Liitteet mukaan hakemusta jätettäessä, ei niin, että
valmistelija joutuu niitä erikseen pyytämään.

•

Hankkeiden suunnittelussa yhteistyö erittäin tärkeää, työllisyyshankkeiden osalta
yhteys erityisesti TE-toimistoon jo hyvissä ajoin! Tärkeää, että kehittämishankkeen
palvelut sovitetaan yhteen kansallisten palvelujen kanssa, ei tehdä päällekkäistä.

•

Yhteydet muihin hankkeisiin, ei pelkkä hankeluettelo

•

Yhteys rahoittajaan jo suunnitteluvaiheessa

•

Ja ennen kuin palautatte hakemuksen, niin pyytäkää vielä jotain ”ulkopuolista”
lukemaan hakemus… ja kuunnelkaa palaute

Yleiset valintaperusteet

5

•

Hakijan (tai tuen siirronsaajan) toteuttajaorganisaatio ja hankkeen tuettavan
toiminnan toimenpiteet ovat ohjelman erityistavoitteen mukaisia

•

Hakija (tai tuen siirron saaja) on yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen
oikeushenkilö.

•

Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva hankkeen etenemisen
tarkastelun mahdollistava tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma

•

Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on taloudelliset ja toiminnalliset
edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Hakija (tai tuen siirronsaaja) ei ole
konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja,
eikä hanketoteuttajan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen
avustuksia haettaessa tai asetettu liiketoimintakieltoon.

•

Hankkeelle esitetyt resurssit ovat realistiset hankesuunnitelmassa
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi

Yleiset valintaperusteet
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•

Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) on edellytykset vastata hankkeella
aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei
se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta

•

Hakijalla (tai tuen siirronsaajalla) ei ole ERI-rahastoihin kohdistuvaa
täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä (esim. pysyvyyssäännön
rikkominen, aiemman myönnetyn valtiontuen takaisinperintäpäätöksen
keskeneräisyys), jota ei ole maksettu

•

Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus
tai osaaminen

•

Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena

•

Kehittämishankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä (ei koske
investointihankkeita, eikä yksittäisten yritysten kehittämishankkeita)

•

Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen toteutumiseen

Erityiset valintaperusteet
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•

Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden
tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita.

•

Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai
painotuksia. Kaikkien hankkeiden tulee vaikuttaa kasvuun, kilpailukykyyn ja
työllisyyteen.

•

Arvioidaan mm. hankkeen kohdentumista ohjelman painopisteisiin, kohderyhmää,
uutuusarvoa, yhteistyötä, vähähiilisyyttä, hankkeiden horisontaalisia periaatteita,
Itämerenstrategian mukaisuutta jne.

•

Rahoittava viranomainen arvioi hankkeen pisteet asteikolla 1-5. Arvioitavia kohtia on
erityistavoittain 8-10.

•

Ohjelmanmukaisuuden varmistamiseksi vähintään puolet asianomaisen
erityistavoitteen mukaisista erityisistä valintaperusteista tulee täyttyä!!!

