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LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA
Taulukko täydennettäväksi tarpeen mukaan

-

Ohjelma
- mistä haetaan?
- kuka voi hakea?
- kuka myöntää?

Tuen kohteet
- millaisiin asioihin?

Rahoitus
- oma osuus
- muu rahoitus
- tukiosuus

Luova Eurooppa –
ohjelma 2014-2020

Jäsenmaiden yhteistyöhankkeisiin: eurooppalaiselle kulttuurille, elokuvalle, televisiolle, musiikille, kirjallisuudelle, esittäville taiteille, kulttuuriperinnölle ja niihin liittyville aloille.

Tukiaste enintään 50-60%,
hankkeen koosta riippuen

(Ohjelma korvaa aiemmat
MEDIA-, MEDIA Mundus- ja
Kulttuuri –ohjelmat)

Ohjelman päätavoitteena on tukea Euroopan kulttuurista ja kielellistä
monimuotoisuutta ja vaalia Euroopan kulttuuriperintöä sekä vahvistaa
Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen kilpailukykyä.

South-East Finland –
Russia CBC 20142020
Alustava tieto:
Haku avautunee aikaisintaan 2015

Ohjelma valmisteilla ja sisältö täsmentyy koko ajan. Tällä hetkellä ehdolla 4 laajasti ymmärrettyä teemaa, joihin voidaan kohdistaa hankkeiden suunnittelu:
1.
2.
3.
4.

http://www.cimo.fi/luovaeur
ooppa
EU:n komission sivu:
http://ec.europa.eu/culture/
index_en.htm

Hakija: organisaatiot
ja yritykset, jotka ovat
olleet hakuajan päättyeessä oikeushenkilöitä vähintään kahden
vuoden ajan.
Uusi ENI-ohjelma

Lisätietolähde

http://www.southeastfinrus
npi.fi/fi

Yritystoiminnan kehittäminen
Koulutus, tutkimus, innovaatiot
Ympäristyö, kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjunta
Rajanylitystä helpottaminen, tavaroiden ja ihmisten liikkuvuuden
edistäminen

Suomen CBC-ohjelmat:
www.enicbc.fi

Etelä-Karjalan liitto hallinnoi

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014 –

TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
• Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työl-

Tukiaste n. 70
%

http://www.tem.fi/index.pht
1
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Haku ja rahoituspäätös
Hämeen ELYkeskuksesta, sähköinen haku

•
•

listymisen edistämine
Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

ml?s=4875

TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
• Tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia
koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista;
• Kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista
edistäviä toimintamalleja ja palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Tavoitteena on
• Lisätä kansalaisten osallistumista oman elinympäristönsä ja
elinpiirinsä kehittämiseen
• Parantaa työelämän ulkopuolella olevien mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään
• Edistää monikulttuurisuutta
• Parantaa syrjäytymistä ehkäisevien palveluiden laatua
• Tukea syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
2014Haku ja rahoituspäätös
Hämeen ELYkeskuksesta, sähköinen haku

TL 1 PK-yritysten kilpailukyky (EAKR)
Erityistavoitteet:
•
•
•

Uuden liiketoiminnan luominen
Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

http://www.tem.fi/index.pht
ml?s=4875

TL 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
•

Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alu2
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Hakuajat: jatkuva haku
(yritysrahoitus)

•
•

muut EAKR:t: hakuajat/
Uudenmaan liitto
Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseutuohjelman tavoitteena on, että:







CreaDemoavustukset
AVEK myöntää
Hakijana yritys, alan
ammattilainen tai ammattitoimintaa harjoittava yhdistys

eellisten vahvuuksien pohjalta
Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla
lisääntyvät,
Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat,
Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat,
Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut
sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat,
Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu,
Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään tuottamalla
laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia.

Valtionavustuksia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja
kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä
uusi tuote, menetelmä tai palvelu.
Tuettavat hankkeet voivat olla luovien alojen tai kulttuurin eri aloilta.
Avustuksia voi hakea (1) konseptin suunnitteluun (yrityksille, ammattimaista toimintaa harjoittaville yhdistyksille sekä yksityishenkilöille tai
työryhmille)
tai

Tukiaste toimenpiteestä
riippuen yleensä
20 – 50 %

Konseptin
suunnitteluun
max 5 000 €

http://www.mmm.fi/fi/index/
etusivu/maaseudun_kehittamin
en/ohjelmakausi2014_202
0.html

http://www.luovasuomi.fi/ar
ticle/1797

Demo-, prototai pilottihankkeille max 60%
demon, proton
tai pilotin tuotantokustannuksista

(2) demo-, proto- tai pilottihankkeisiin, (vain yrityksille tai ammattimaista
toimintaa harjoittaville yhdistyksille)
Hankkeita arvioitaessa painotetaan erityisesti niiden
- uutuusarvoa
3

Muistio / ek 1.12.2014

-

innovatiivisuutta
taloudellista toteuttamiskelpoisuutta sekä
liiketoimintapotentiaalia

Hakemuksesta on lisäksi hyvä selvitä vastaukset ainakin seuraaviin
seikkoihin:
- mikä on hankkeen ansaintalogiikka
- miten hanke tuotteistetaan
- kilpailuanalyysi, ts. onko markkinoilla jo samankaltaisia tuotteita tai
palveluita
- miksi hankkeet vaativat yhtiön perustoiminnasta poikkeavaa demoamista tai pilotointia
CreMA

Tuki hankkeen 1. vaiheeseen:

(CreaDemo - monialarahoitus)

Haku AVEKista

Hanke voi olla ½ - 1 v. mittainen, tuloksena isompi kehittämishanke,
jolle haettaisiin muuta rahoitusta muista lähteistä
Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeiden rakentamiseen, jossa kehittäminen on monialaista:
- luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen liiketoimintamallien kehittäminen
- muiden alojen liiketoimintaosaamisen välittäminen luoville aloille

AVEK myöntää, yht.
työ OKM ja ELYt

Tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen ja pilotointi
Yhteistyöyritylksen kirjallinen sitoumus hankkeeseen

Hakijana taide- tai kulttuurialan yritys

Valtion tuki
60%,
muu rahoitus voi
olla omarahoitusta ja muuta,
osa voi olla laskennallista rahoitusta, kuten
esim. työtä

http://www.kopiosto.fi/avek
/tuen_hakeminen/fi_FI/Cre
MA/

Tuki maksetaan
80% etupainotteisena
Kokonaisbudjetti
yleensä 5000 –
15 000 €
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Fiiliksestä fyrkkaa
Hakijana kasvua ja
kansainvälistymistä
tavoitteleva yritys, joka
hakee kilpailukykyä ja
erottautumista aineettomuudesta

Rahoitusta yritysten tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joissa kasvua ja
uudistumista haetaan aineettomista sisällöistä (jatkuva haku). Nostaa
tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi
tekijäksi.

http://www.tekes.fi/fiilis/

Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden
kautta.

Ohjelmapäällikkö Minna
Suutari

Kannustaa hyödyntämään, johtamaan ja suojaamaan aineetonta pääomaa.

minna.suutari@tekes.fi

Haku ja myöntö: Tekes
Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia
avustuksia
Taiteen edistämiskeskuksen apurahat
ja avustukset

Kulloisenkin hallitusohjelman linjausten mukaisia avustuksia kulttuurin
eri aloille ja erilaisille hakijoille.
Taiteilijoille, taiteilijoista koostuville työryhmille, taidealan yhdistyksille ja
yrityksille taiteen edistämiseen. Alueelliset ja valtakunnalliset haut.

www.taike.fi

Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
rahastot

Tieteen ja taiteen harjoittajien apurahat. Sekä alueelliset että valtakunnalliset. Vuosittain jaossa myös muutama suurempi erityisavustus.

Karjalaisen kulttuurin
edistämissäätiö

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö tukee Pohjois- ja Etelä-Karjalan
sekä luovutetun Karjalan historian, kulttuurin ja perinteen tutkimusta
sekä toiminta-alueensa muuta kulttuuritoimintaa:

Hakija: oppi- tai tutkimuslaitos, yksityinen
henkilö

http://www.minedu.fi/OPM/
Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustuk
set/index.html
http://www.skr.fi/
http://www.skr.fi/fi/hakuopa
s

http://www.kkes.fi

+ Humanististen alojen tai niitä lähellä olevien alojen tieteellisiin tutkimus- tai julkaisuhankkeiden kuluihin (arkisto-, matka-, materiaali- ym.
kulut) joko henkilökohtaisiin hankkeisiin tai työryhmien hankkeisiin.
+ Pohjois- tai eteläkarjalaisille, eri alojen taiteilijoille ammatilliseen toimintaan henkilökohtaisina puolen vuoden tai vuoden työskentelyapurahoina.
+ Kulttuuriharrastustoiminnan kuluihin Pohjois- ja Etelä-Karjalan maa5
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kuntien alueella, ensisijaisesti kulttuuriyhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille. mm. nuorten työllistämiseen kulttuurialan työhön
+ Opiskeluapurahoja ensimmäistä tutkintoaan ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville, Pohjois-Karjalasta
kotoisin oleville nuorille.
Karjalan kulttuurirahasto

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa tapahtuvaan sekä Kannaksen karjalaisen perinteen pohjalle nojaavaan kulttuuri- ja tutkimustoimintaan.
Tuettavia kohteita: humanistinen tutkimus, kulttuuritapahtumat ja hankkeet. On tukenut edellä mainittuihin liittyvääkehittämisrahoitusta,
esimerkiksi kattamalla ESR-hankkeen yksityistä rahoitusta.

JEV-säätiö

Apurahaa voidaan myöntää toiminnalle, joka säädekirjan mukaisesti
vahvistaa ja kehittää kylien elinvoimaa ja edistää niiden asukkaiden
viihtyvyyttä entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueella.

https://sites.google.com/sit
e/karjalankulttuurirahasto

http://www.jev.fi/apurahat

Hakijana voi olla yhteisö (esim. yhdistys) tai yksityishenkilö.
Muita:
http://www.kymin100.fi/apurahat Anjalankosken säästöpankkisäätiö ja vastaavat, mm. Kymenlaakson Osuuspankin apurahat
Kaupunkien myöntämät avustukset
http://www.kouvolansivistysjaurheilu.fi/apurahat/
http://www.sjoki.uta.fi/~latvis/jarjesto/apurahat.html (apurahoja myöntäviä yhteisöjä linkkilistaus)
http://www.saatiopalvelu.fi/apurahan-hakijalle.html (mm. aurora-palvelu, missä linkit ja tiedot rahoista)
https://www.doria.fi/handle/10024/84830 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaisu: Tukea ja rahoitusta kulttuuritoimintaan
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