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 ELYkeskuksen kautta
Haku päättyy 1.9.2014
Pirkanmaan liitossa ja Keski-Suomen ELY-keskuksessa on haettavana Etelä-Pohjanmaan
alueellisesta rahoituskehyksestä EAKR- ja ESR-rahoitusta. Maakunnan liiton kautta vuonna 2014
käytettävissä olevan EAKR-tuen osuus on 1,429 miljoonaa euroa. ELY-keskuksen kautta vuonna
2014 käytettävissä olevan ESR-tuen osuus on 1,514 miljoonaa euroa.
Lisäksi Etelä-Pohjanmaalla on käytettävissä alueellista ELY-keskuksen myöntämää EAKRyritysrahoitusta ja Tekes-rahoitusta, mutta näiden haku ei ole vielä käynnistynyt, eikä tämä hakuohje
kata ko. rahoitusmuotoja.
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
EAKR-rahoituksella tuetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä (toimintalinja 1) sekä uuden tiedon ja
osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (toimintalinja 2). EAKR-rahoitus kattaa rakennerahastoohjelman EAKR-toimintalinjat ja erityistavoitteet, jotka esitellään alla. Liiton myöntämä rahoitus
painottuu toimintalinjan 2 erityistavoitteeseen 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta.

Sovellettavat tukitasot maakunnan liiton rahoittamissa EAKR-hankkeissa

Hanke

Tuki

Investoinnit laitteisiin

max. 50 %

Kehittämishankkeet

max. 70 %

Sovellettavat tukitasot ovat matalammat kuin rahoitusasetuksen sallimat enimmäistuet. Koska
samassa hankkeessa voi olla sekä investointeja että kehittämistä, hankkeen lopullinen tukitaso
muodostuu eri toimenpiteiden yhteissummana.
Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeessa on
oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta.

TOIMINTALINJA 1: PK-YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY
EU+valtion rahoitusta vuonna 2014 toimintalinjalla 1 on käytettävissä 309 000 €. Rahoituspäätöksen
tekee Pirkanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen rahoituksen kohdentamispäätöksen
perusteella.

ERITYISTAVOITE
ET 1.1/Uuden
liiketoiminnan
luominen
ET 2.1/Pk-yritysten
kasvun ja
kansainvälistymisen
edistäminen

TUETTAVA TOIMINTA
-

ET 3.1/Pk-yritysten
energiatehokkuuden
edistäminen

-

uusien yritysten käynnistäminen
uuden liiketoiminnan kehittäminen (ml. yrityskiihdyttämömallit)
yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistaminen ja kaupallistaminen
sekä markkinoille pääsy
yritysten liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien vahvistaminen
kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyisyyttä edistävät yritysten
investoinnit ja kehittämishankkeet
yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yhteistyömuotojen kehittäminen
uusien vähähiilisyyttä edistävien yritysten käynnistyminen ja uuden liiketoiminnan
kehittäminen
yritysten vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen
tuotteistaminen ja kaupallistaminen sekä markkinoille pääsy
yritysten kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyisyyttä edistävät
investoinnit ja kehittämishankkeet, jotka parantavat samalla yrityksen
vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta
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-

vähähiilisten yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yritysten
yhteistyömuotojen kehittäminen

Kohderyhmät Pienet ja keskisuuret yritykset
Tuensaajat ET 1.1: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen
kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut
julkisyhteisöt sekä yhdistykset ja osuuskunnat
ET 2.1 ja ET 3.1: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja –verkostot,
elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yliopistot,
kunnat ja muut julkisyhteisöt

Käytännössä maakunnan liiton rahoitus toimintalinjalla 1 rahoitus kohdistunee erityistavoitteeseen
2.1/PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea
yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.
Painotuksena ovat Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelman mukaiset tukirakenteet ja toimintamallit
sekä kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyisyyttä edistävät
kehittämishankkeet erityisesti maakuntastrategian mukaisilla painopistealoilla, joita ovat
- kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut
- älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä
- palvelu- ja elämystuotanto.

TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN
TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN
EU+valtion rahoitusta vuonna 2014 toimintalinjalla 2 on käytettävissä 1 120 000 €. Rahoituspäätöksen
tekee Pirkanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen rahoituksen kohdentamispäätöksen
perusteella.

ERITYISTAVOITE
ET 4.1/Tutkimus-,
osaamis- ja
innovaatiokeskittymien
kehittäminen

TUETTAVA TOIMINTA
-

yritystoimintaa tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuurin
kehittäminen
pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt
tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
yritysten sekä tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen
T&K&I-yhteistyö, myös kansainvälisellä tasolla
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-

ET 5.1/Yritysten
innovaatiotoiminnan
vahvistaminen

-

ET 3.2/Uusiutuvan
energian ja
energiatehokkaiden
ratkaisujen
kehittäminen

-

pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen,
kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyypit, pilotoinnit ja
demonstraatiot
elinkeinoelämää tukeva soveltava tutkimus, selvitykset ja kokeilut sekä toiminta-,
palvelu- ja kaupallistamisprosessit
ympäristöhaittoja ja –riskejä vähentävät innovaatiot
ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyvä t&k-toiminta, joka liittyy
elinkeinoelämän edellytyksiin
vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen,
kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
protot, pilotoinnit ja demonstraatiot
vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta tärkeät uudet ratkaisut ja
selvitykset
vähähiilisten liikennejärjestelmien ja liikkumismuotojen kehittäminen sekä
asumisen energiatehokkuutta parantavat innovaatiot
alueelliset materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevat verkostot ja
yhteistyömuodot

Kohderyhmät ET 4.1: pk-yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
ET 5.1: pk-yritykset
ET 3.2: pk-yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat

Tuensaajat ET 4.1 ja 5.1: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, alueelliset
kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja
muut julkisyhteisöt, yhdistykset
ET 3.2: Yritykset, yritysryhmät ja –verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot,
kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset
Käytännössä maakunnan liiton rahoitus toimintalinjalla 2 painottunee erityistavoitteeseen
4.1/Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta.
Painotuksena on Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian toimeenpanoon liittyvä tutkimus-,
osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen sekä maakunnan elinkeinoelämää tukevat
oppimisympäristö-, pilotointi-, demonstraatio- ja kehittämishankkeet.
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ESR - Etelä-Pohjanmaan alueellinen rahoitus
ESR-rahoituksella edistetään työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä sekä lisätään koulutuksen työelämävastaavuutta. Rahoituksen avulla tuetaan myös nuorten ja muiden työelämään kiinnittymisessä
tukea tarvitsevien työllistymisvalmiuksia ja työllistymistä edistäviä palveluja. Haettavissa on ESRrahoitusta alla esiteltyihin rakennerahasto-ohjelman ESR-toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin.
Mikäli hankkeen toiminta kohdistuu työttömiin, on toimenpiteistä ja yhteistyöstä sovittava työ- ja elinkeinotoimiston kanssa ennen rahoituksen hakemista. Yhteistyön sisältö tulee kuvata hakemuslomakkeessa.

Sovellettavat tukitasot ESR-hankkeissa
Euroopan sosiaalirahaston ja valtion kansallinen rahoitus ei pääsääntöisesti kata hankkeen kokonaiskustannuksia.
Hankkeille myönnettävä tuki voi ESR-hankkeissa olla maksimissaan 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopullinen rahoituspäätöksen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävien hankeneuvottelujen tuloksena.
Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta,
jonka määrä ilmaistaan prosenttiosuutena julkisen rahoituksen yhteismäärästä (= ESR + valtio +
kunta/muu julkinen). Kuntarahoituksen ja/tai muun julkisen rahoituksen määrän tulee olla vähintään 13
prosenttia hankkeen julkisen rahoituksen yhteismäärästä. ELY-keskus voi tehdä rahoituspäätök-sen
vasta, kun lopulliset sitoumukset kuntarahoituksesta ja/tai muusta julkisesta rahoituksesta on
toimitettu.
ESR-hankkeeseen edellytetään kertyväksi yksityistä rahoitusta, mikäli yritykset ovat hankkeessa tai
sen tuloksissa hyödynsaajina. Kaikki yritysrahoitus kerätään rahana. Erikseen raportoitavia osallistujien palkkakustannuksia voidaan sisällyttää hankkeelle ainoastaan kuntien ja muiden julkisyhteisöjen
kustannusten osalta.
Hankkeen toteuttajien tulee osallistua hankkeen rahoittamiseen omarahoitusosuudella.
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TOIMINTALINJA 3: TYÖLLISYYS JA TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS
EU+valtion rahoitusta vuonna 2014 toimintalinjalla 3 on käytettävissä 832 000 €.

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

-

Kehitetään ja tuotetaan työllistymisen tukemisen malleja ja yksilöllisiä tukitoimia kuntien ja
valtion viranomaisten, koulutuslaitosten, muiden palvelun tuottajien ja kolmannen sektorin
toimijoiden yhteistyötä.
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
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

TOIMINTALINJA 4: KOULUTUS, AMMATTITAITO JA ELINIKÄINEN
OPPIMINEN
EU+valtion rahoitusta vuonna 2014 toimintalinjalla 4 on käytettävissä 455 000 €.

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

Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen
Tuettava toiminta
-

Kehitetään moniammatillisuutta tukevia koulutusratkaisuja sekä joustavia ja yksilöllisiä opintoja tutkintopolkuja joilla vastataan Etelä-Pohjanmaan työelämän osaamistarpeisiin
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Kohderyhmät erityistavoitteissa 9.1 ja 9.2
Opiskelijat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, koulutusorganisaatiot, opinto-ohjaajat,
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 vuonna 2014 toimintalinjalla 5 on käytettävissä 228 000 €.

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

Kehitetään osallisuutta vahvistavia toimintatapoja, menetelmiä ja palveluita työelämävalmiuksien näkökulmasta
Nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäisevien menetelmien kehittäminen
Vahvistetaan monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja parannetaan siihen liittyvää osaamista
Kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita osallisuuden tukemisessa

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 1.9.2014.
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 EURA 2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla
sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.
Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaan
(http://www.epliitto.fi/?page=maakuntastrategia) ja maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hyväksymiin
vuotta 2014 koskeviin rakennerahasto-ohjelmarahoituksen painotuksiin
(http://www.epliitto.fi/upload/files/rr_suunnitelma_rahoituksen_painotukset_2014_v4.pdf), jotka ohjaavat rahoituksen kohdentamista.
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 yksinkertaistettuja yleiskustannusten laskentamalleja, joita ovat
prosenttiperusteinen yleiskustannusmalli (ns. flat rate) tai kertakorvaus (ns. lump sum).
Yksityiskohtaisemmat ohjeet kustannusmalleista löytyvät EURA2014-järjestelmästä.
Vain hyvin poikkeuksellisista, hankkeen toimintaan liittyvistä syistä yleiskulut voidaan hyväksyä
toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.

Etelä-Pohjanmaan EU-hakuinfo 17.6.2014
Etelä-Pohjanmaan EU-hakuinfo järjestetään tiistaina 17.6. klo 8.30-12 Seinäjoella, Kirkonkrannin
auditoriossa ( osoite Ala-Kuljunkatu 1A ).
Keskustelutilaisuudessa käydään läpi haun painopisteet ja haussa olevat toimintalinjat. EAKR-asioita
käsitellään noin klo 9-10 ja ESR-asioita klo 10-12.

Valintaperusteet
Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden mukaan. Arviointiperusteet julkaistaan osoitteessa www.rakennerahastot.fi.13.6.2014 pidettävän seurantakomitean kokouksen jälkeen.

Valintamenettely
ESR- ja EAKR-hankkeet käsitellään Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristössä. Suuret (julkinen rahoitus yli 500 000 euroa) tai erityisen merkityksellisiksi katsottavat hankkeet käsitellään MYR:ssä.
ESR-hankkeiden rahoituspäätökset tehdään Keski-Suomen ELY-keskuksessa.
EAKR-hankkeiden 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.
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ESR-rahoitukseen liittyvät valtakunnalliset ohjelmat käynnistyvät aikaisintaan syksyllä 2014. Rahoittaja
varaa oikeuden neuvotella maakunnallisesti haettujen hankkeiden siirtämisestä valtakunnallisesti
toteutettavaksi, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Lisätietoja
EAKR/Etelä-Pohjanmaan liitto
Kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905
Kehittämissuunnittelija Outi Mäki, puh. 050 353 8388
Kehittämissuunnittelija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420
Aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

ESR
Aluekehityspäällikkö Johanna Latvala, puh. 0295 027 700
Kehittämisasiantuntija Tuija Nikkari, puh.0295 027 703
Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, puh. 0295 016 076
Kehittämisasiantuntija Merja Enlund, puh.0295 027 697
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

