Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Tämä hakuohje koskee
-

alueellisia EAKR-hankkeita, joihin myönnetään rahoitus maakunnan liiton kautta
alueellisia ESR-hankkeita, joihin myönnetään rahoitus ELY-keskuksen kautta

Haku päättyy 16.2.2015
Pirkanmaan liitossa ja Keski-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta
rahoituskehyksestä EAKR- ja ESR-rahoitusta.
Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat
·

pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

·

uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

·

työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

·

koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

·

sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Hankehaun tavoitteena on rahoittaa hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat rakennerahasto-ohjelman
tavoitteita ja Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaa sekä tuottavat uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia.
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EAKR - Etelä-Pohjanmaan alueellinen rahoitus
Tässä haussa huomioidaan rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteeseen 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta sekä erityistavoitteeseen 3.2 Uudistuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen kohdentuvat
hakemukset.

Sovellettavat tukitasot maakunnan liiton rahoittamissa EAKR-hankkeissa
Hanke
Investoinnit laitteisiin

Tuki
max. 50 %

Kehittämishankkeet

max. 70 %

Sovellettavat tukitasot ovat matalammat kuin rahoitusasetuksen sallimat enimmäistuet.
Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- ja laiteinvestointeja, hakijan tulee olla yhteydessä
Etelä-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöihin ennen hakemuksen jättämistä. Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella teknisesti omana hankkeenaan.
Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeessa on
oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta.
EU+valtion rahoitusta vuonna 2015 toimintalinjalla 2 on käytettävissä noin 800 000 €. Rahoituspäätöksen tekee Pirkanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen rahoituksen kohdentamispäätöksen perusteella.

TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN
Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten
vahvuuksien pohjalta
Tarkempaa tietoa erityistavoitteessa tuettavasta toiminnasta, kohderyhmistä ja tuensaajista löytyy
ohjelma-asiakirjasta, joka on ladattavissa työ- ja elinkeinoministeriön www-sivuilta:
http://www.tem.fi/files/39594/Komissioon_RR2014_VN_lopullinen_23.1.2014b.pdf
Etelä-Pohjanmaan liitto painottaa tässä haussa erityisesti hankkeita, joissa
- luodaan toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea elinkeinoelämän tuotteiden, palvelujen
ja prosessien uudistamista älykkäämmiksi, digitaalisemmiksi ja resurssitehokkaammiksi erityisesti Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisilla elinkeinopainoaloilla.
- kehitetään maakunnan elinkeinoelämää tukevia tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä. Kehittämiseen voi liittyä myös pienimuotoisia pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä (laiteinvestoinnit).
- kehitetään tutkimuksen ja kehittämistoiminnan sekä liiketoiminnan välistä yhteistyötä ja
vahvistetaan TKI-toiminnan aluevaikutuksia.
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Valintaperusteet
Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seuranta-komitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden mukaan. Yleiset ja
erityiset arviointiperusteet löytyvät osoitteesta: www.rakennerahastot.fi, kohdasta hakijalle tai oheisesta linkistä, joka johtaa suoraan asiaa koskevaan pdf-tiedostoon:
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Hankkeiden+yleiset+ja+erityiset+valintape
rusteet.pdf/bd89c630-f48c-4f38-82e9-b9a706604bce
Erityistavoitteessa 4.1 Etelä-Pohjanmaan liitto painottaa erityistavoitekohtaisia valintaperusteita
seuraavasti:
Valintaperuste
Hanke parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen muutokseen

painotus %
15

Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen

10

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai kehittämisorganisaatioiden
yhteistyönä

15

Hanke hyödyntää älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita

10

Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin

10

Hanke kohdistuu osaamisintensiiviselle ja työllistävälle toimialalle
Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista

10
5

Hanke tukee vähähiilisen talouden edistämistä

5

Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa

5

Hanke tukee yhdenvertaisuutta

5

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita
Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

5
5

Erityistavoitekohtaisten perusteiden ohella hankevalinnassa huomioidaan se, miten hankesuunnitelman arvioidaan toteuttavan hakuohjeessa mainittuja Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamia tämän
haun painotuksia.
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Erityistavoite 3.2 Uudistuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Tarkempaa tietoa erityistavoitteessa tuettavasta toiminnasta, kohderyhmistä ja tuensaajista löytyy
ohjelma-asiakirjasta, joka on ladattavissa työ- ja elinkeinoministeriön www-sivuilta:
http://www.tem.fi/files/39594/Komissioon_RR2014_VN_lopullinen_23.1.2014b.pdf
Etelä-Pohjanmaan liitto painottaa tässä haussa erityisesti hankkeita, joissa
- kehitetään sellaisia toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja, joilla mahdollistetaan uudenlaisten energiapalvelujen ja hajautetun energiantuotannon ratkaisuja ja luodaan edellytyksiä
uuden yritystoiminnan syntymiselle.
- luodaan vähähiiliseen talouteen ja energia- ja materiaalitehokkuuteen siirtymistä vauhdittavia toimintamalleja ja liiketoiminnan edistämisen pilotointeja.
Uudistuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämishankkeet voivat liittyä kokonaisuuteen, jossa tarvitaan myös teemaan liittyvää koulutusta. Mikäli EAKR-hanke liittyy kokonaisuuteen,
jossa on tavoitteena parantaa koulutuksen tarjontaa ja laatua kasvu- ja rakennemuutosaloilla (ESR:n
erityistavoite 9.2), EAKR- ja ESR-hankkeita arvioidaan paitsi rahasto- ja erityistavoitekohtaisten kriteerien kautta myös siitä näkökulmasta, kuinka toisiaan hyvin täydentävän ja alueen kannalta vaikuttavan kokonaisuuden hankepari muodostaa.
Erityistavoitteessa 3.2 Etelä-Pohjanmaan liitto painottaa erityistavoitekohtaisia valintaperusteita
seuraavasti:
Valintaperuste
Hanke tukee uusiutuvaan energiaan liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi
Hanke tukee energia- tai materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&ktoimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi
Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin
Hanke tukee yhdyskuntien (yritysten ja kansalaisten) vähähiilisiä, uusia
ratkaisuja
Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita
Hanke lisää yritysten vähähiilisyyttä
Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja
Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa
Hanke tukee yhdenvertaisuutta
Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita
Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

painotus %
15
15
10
10
10
10
10
5
5
5
5

Erityistavoitekohtaisten perusteiden ohella hankevalinnassa huomioidaan se, miten hankesuunnitelman arvioidaan toteuttavan hakuohjeessa mainittuja Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamia tämän
haun painotuksia.
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ESR - Etelä-Pohjanmaan alueellinen rahoitus
ESR-rahoituksella edistetään työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä sekä lisätään koulutuksen työelämävastaavuutta. Rahoituksen avulla tuetaan nuorten ja muiden työelämään kiinnittymisessä tukea
tarvitsevien työllistymisvalmiuksia ja työllistymistä edistäviä palveluja.
Osallistujat ESR-hankkeissa
Mikäli kehittämishankkeen toiminta kohdistuu työttömiin, on toimenpiteistä ja yhteistyöstä sovittava
TE-toimiston kanssa ennen rahoituksen hakemista. Hankkeen asiakastyö ja -hankinta tapahtuvat
tiiviissä yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Yhteistyön sisältö tulee kuvata hakemuslomakkeessa tai
erillisessä liitteessä.
ESR -tukikelpoisia työvoimapalveluita ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki. Niitä on mahdollista toteuttaa ESR-toimintalinjoissa 3, 4 ja 5. Työvoimapalveluiden toteuttamiseksi perustetaan
EURA2014-järjestelmään ELY-keskuksen toteuttama rinnakkaishanke.
EU-lainsäädännön vaatimia osallistujatietoja varten Työ- ja elinkeinoministeriö perustaa ESRHenkilö–rekisterin. Rekisteri on käytettävissä keväällä 2015. ESR -hankkeen henkilöasiakas ei voi
aloittaa ESR-osarahoitteisessa työvoimapalvelussa ennen kuin kehittämishanke ja siihen liittyvä rinnakkaishanke on hyväksytty ja kehittämishanke on kirjannut osallistujan ESR Henkilö –rekisteriin.
Kehittämishankkeen toteuttaja vastaa rekisteritietojen asianmukaisesta keräämisestä, säilyttämisestä ja luovuttamisesta tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

TOIMINTALINJA 3: TYÖLLISYYS JA TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS
EU+valtion rahoitusta toimintalinjalla 3 on käytettävissä 1,734 milj. €

Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Tuettava toiminta
-

Kehitetään ja tuotetaan työllistymistä tukevia toimintamalleja ja yksilöllisiä tukitoimia joilla
vahvistetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien osaamista ja työmarkkinavalmiuksia
Kuntien ja valtion viranomaisten, koulutuslaitosten, muiden palvelun tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
Yritysyhteistyön kehittäminen
Huomioidaan erityisesti työttömyyden pitkittymistä torjuvat toimet.

Kohderyhmät
Työttömät, työttömyysuhan alla olevat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (mm. ikääntyvät, pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja

6

vammaiset henkilöt sekä maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt); kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset
Tuensaajat
Työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt
ja muut alan organisaatiot

Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Tuettava toiminta
-

Kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintatapoja ja
asiantuntijapalveluja
Kehitetään ja tuotetaan tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia uudenlaisia koulutus-,
ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä
Vahvistetaan toimijoiden verkottumista ja kehitetään vertaisoppimista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja

Kohderyhmät
Mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät; kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat
Tuensaajat
Yritykset, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot

TOIMINTALINJA 4: KOULUTUS, AMMATTITAITO JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN
EU+valtion rahoitusta toimintalinjalla 4 on käytettävissä 348 000 €.

Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Tuettava toiminta
-

Kehitetään toimintatapoja koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja opiskelijoiden työelämä-, yrittäjyys- ja innovaatiovalmiuksien parantamiseksi
Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia palvelu- ja toimintamalleja, joilla tuetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä
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Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Tuettava toiminta
-

Kehitetään moniammatillisuutta tukevia koulutusratkaisuja sekä joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja joilla vastataan Etelä-Pohjanmaan työelämän osaamistarpeisiin
Erityisesti painotetaan vähähiilisyysteeman energia – ja resurssitehokkuutta tukevia koulutussisältöjä, jotka tukevat EAKR erityistavoitteita 4.1 ja 3.2.

Mikäli ESR -hanke liittyy kokonaisuuteen, johon haetaan myös EAKR hanketta, EAKR- ja ESRhankkeita arvioidaan paitsi rahasto- ja erityistavoitekohtaisten kriteerien kautta myös siitä näkökulmasta, kuinka toisiaan hyvin täydentävän ja alueen kannalta vaikuttavan kokonaisuuden hankepari
muodostaa.
Kohderyhmät erityistavoitteissa 9.1 ja 9.2
Opiskelijat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, koulutusorganisaatiot, opintoohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjaus- ja koulutuspalvelujen asiantuntijat, hankkeiden toimintaan
liittyvät työnantajat, mikro- ja pk-yritysten johto ja työntekijät, yrittäjät
Tuensaajat erityistavoitteissa 9.1 ja 9.2
Koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset, kunnat ja kuntayhtymät, sosiaalipartnerit ja muut toimintaan liittyvät järjestöt, säätiöt ja yritykset

TOIMINTALINJA 5: SOSIAALINEN OSALLISUUS JA KÖYHYYDEN TORJUNTA
EU+valtion rahoitusta toimintalinjalla 5 on käytettävissä 489 000 €.

Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Tuettava toiminta
-

Kehitetään sosiaalista osallisuutta vahvistavia toimintatapoja, menetelmiä ja palveluita joilla
lisätään osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä vahvistetaan heidän koulutus- ja työelämävalmiuksia
Kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita aktiivisen osallisuuden tukemisessa
Vahvistetaan monialaista ja -ammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja parannetaan
siihen liittyvää osaamista

Kohderyhmät
Työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, erityisesti nuoret, maahanmuuttajataustaiset,
romanit, vammaiset henkilöt, vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat ja ikääntyvät, toiminnassa mukana
olevat työnantajat ja yhteistyökumppanit
Tuensaajat
Kunnat, työllisyys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt, sosiaalipartnerit ja muut alaan liittyvät järjestöt, säätiöt ja yritykset
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Molempia rahastoja koskevia hakuohjeita
Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?
Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta merkityksellisten, aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö. Lisäksi on selvitettävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen.
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut
edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä jonkun muun nimetyn tahon
vastuulle. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.
Hankkeen kesto voi olla maksimissaan kolme vuotta.

Hakemusten laatiminen ja jättäminen
Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään maanantaina 16.2.2015.
Rahoitusta haetaan www.eura2014.fi -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää
verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja löytyy verohallinnon verkkosivuilta. Maakunnan liiton EAKR-hakemuksissa viranomaiseksi
merkitään Pirkanmaan liitto ja ESR-hakemuksissa Keski-Suomen ELY-keskus.
Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Hanketta
suunniteltaessa tulee etukäteen harkita, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt
muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.
Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla
sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.
Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaan
(http://www.epliitto.fi/?page=maakuntastrategia), Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan 2015-2016 (http://www.epliitto.fi/?page=topsu) ja Etelä-Pohjanmaan älykkään
erikoistumisen strategiaan
(http://www.epliitto.fi/upload/files/Alykkaan_erikoistumisen_strategia_nettiversio.pdf).
Ennen hakemuksen laatimista tulee perehtyä huolellisesti seuraaviin aineistoihin, jotka löytyvät
www.rakennerahastot.fi sivustolta:
· Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020
· Ohjeita hakijoille
· Kansalliset ja EU-tason lait ja asetukset (mm. valtioneuvoston asetus 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta ja valtioneuvoston asetus 357/ 2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta).
· Viestintäohjeet
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen nettisivulta kohdasta EU-rahoitus – Euroopan sosiaalirahasto 2007–
2013 löytyy lista Rahoitetut ESR-hankkeet 2007–2013.

Hakemusten toimittaminen
Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei tarvitse enää tulostaa ja
toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti
EURA2014 -järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Yleiskustannukset
Kaikissa hankkeissa käytetään yksinkertaistettua yleiskustannusten laskentamallia, prosenttiperusteinen yleiskustannusmalli (ns. flat rate). Yksityiskohtaisemmat ohjeet kustannusmalleista löytyvät
EURA2014-järjestelmästä.

Etelä-Pohjanmaan EU-hakuinfo 14.1.2015
Etelä-Pohjanmaan EU-hakuinfo järjestetään keskiviikkona 14.1. klo 9–12 Seinäjoella Järjestötalolla
osoitteessa Kauppakatu 1, 2. krs.
Keskustelutilaisuudessa käydään läpi haun painopisteet ja haussa olevat toimintalinjat. EAKR-asioita
käsitellään noin klo 9–10 ja ESR-asioita noin klo 10.30–12.

Valintamenettely
ESR- ja EAKR-hakemukset käsitellään Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristössä. Suuret (julkinen rahoitus yli 500 000 euroa) tai erityisen merkityksellisiksi katsottavat hakemukset käsitellään MYR:ssä.
ESR-hakemusten rahoituspäätökset tehdään Keski-Suomen ELY-keskuksessa.
EAKR-hakemusten rahoituspäätökset tehdään Pirkanmaan liitossa Etelä-Pohjanmaan liiton tekemän
hankearvioinnin ja rahoituksen kohdentamispäätöksen perusteella.
Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Hakemuksiin voidaan myös pyytää lausuntoja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta. Rahoittajat pidättävät itsellään oikeuden neuvotella hankkeiden yhdistämisestä tai niiden osien toteuttamisesta osana esimerkiksi teemakohtaisia hankekokonaisuuksia.

Lisätietoja
EAKR/Etelä-Pohjanmaan liitto
Kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905
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Kehittämissuunnittelija Outi Mäki, puh. 050 353 8388
Kehittämissuunnittelija Päivi Mäntymäki, puh. 040 176 6222
Kehittämissuunnittelija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420
Vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

ESR
Aluekehityspäällikkö Johanna Latvala, puh. 0295 027 700
Kehittämisasiantuntija Tuija Nikkari, puh.0295 027 703
Kehittämisasiantuntija Merja Enlund, puh.0295 027 697
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

