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RahoitusinstRumentteja etelä-suomen  
matkailun yhteishankkeisiin 2014–2020
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Esitteeseen on koottu lyhyesti rahoitus-
tietoutta kansainvälisiin ja myös kansal-
lisiin yhteishankkeisiin rahoituskaudelle 
2014–2020 sekä linkkejä lisätietojen pariin.  
Tiedon hyöty on suurin hankevalmistelijoil-
le eri organisaatioissa. Saadakseen rahoi-
tuksen tavoitellulle kehitystoimelle on mm. 
seurattava rahoitusinstrumenttien avoimia 
hakuja, haettava potentiaalisia partnereita 
ja tutustuttava alueiden strategioihin.

Rahoituskauden 2014–2020 aikana mat-
kailun kehittämiseen soveltuu hyvinkin 
erilaisia rahoitusmekanismeja. Matkailu ei 
kuitenkaan ole yksi tulevaisuuden kohee-
siopolitiikan yhdestätoista investointipri-
oriteetista, koska kyseessä on sektori eikä 
välttämättä tavoite. Toisekseen rakenne-
rahastojen määrärahat Etelä-Suomessa 
ovat pienentyneet kuluvalle rahoitus-
kaudelle, ja täten on tärkeätä huomioida 
kansainvälisten yhteishankkeiden rahoi-
tusvaihtoehdot Itämeren alueelta. Itä-
meren alueen yhteistyöohjelmat tulevat 
rahallisesti tukemaan matkailuun liittyviä 
toimenpiteitä, kuitenkin vain, jos ne ovat 
yhteydessä suurempiin teemoihin kuten 
innovaatioihin, kuljetuksiin, resurssien 
tehokkaaseen käyttöön, luontoon tai 

kulttuuriperintöön. COSME on Euroopan 
unionin pienten ja keskisuurten yritysten 
kilpailukykyä ja kestävää toimintaa tukeva 
ohjelma. Tämä ohjelma tukee myös toi-
menpiteitä, jotka omalta osaltaan lisäävät 
Euroopan matkailun kannattavuutta ja 
kestävyyttä. Itämeren aluetta ajatellen on 
rahoitusta tarjolla kehitystoimiin, jotka 
noudattavat alueeseen oleellisesti liittyviä 
strategioita.

Esite antaa tiiviin tietopaketin matkailun 
rahoitusmahdollisuuksista eteläiseen 
Suomeen. Esitteen sisältö on koottu 
eri lähteistä, eikä se ole kaiken katta-
va. Tarkista tiedot vielä rahoittajalta tai 
Euroopan unionin sivuilta. Hanke eikä 
Euroopan komissio ole vastuussa esitteen 
sisällön käytöstä.

Koonnut Tounet-hanke (A32211 )/ 
Uudenmaan liitto, Nina Järveläinen 
23.09.2014

Oppaan sähköinen versio: 
http://tounethanke.wordpress.com/ 
rahoitusinstrumentit_matkailu_ 
e-suomi_2014-2020

opas etelä-suomen matkailuelinkeinon  
2014–2020 eu-Rahoitukseen

The basic thinking is that you –  
country/region A – can improve your 
economic performance if you work 
constructively and consistently with 
your neighbours B, C and D, because 
your neighbour has a huge impact on 
your success rate – whether you like it 
or not. Hans Brask, Director Baltic Deve-
lopment Forum

http://tounethanke.wordpress.com/rahoitusinstrumentit_matkailu_e-suomi_2014-2020
http://tounethanke.wordpress.com/rahoitusinstrumentit_matkailu_e-suomi_2014-2020
http://tounethanke.wordpress.com/rahoitusinstrumentit_matkailu_e-suomi_2014-2020
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Rahoitusta voivat hakea yritykset, oppilai-
tokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitok-
set, kunnat, seutukunnat ja muut oikeus-
kelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät. 
Valtiosta riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisjärjestöille on tarjolla runsaasti 
EU-rahoitusta, koska ne toimivat voittoa 
tavoittelematta monilla sellaisilla aloilla, 
joilla myös EU toimii. 

EU-tuen edellytyksenä hankkeille on 
aina myös kansallinen rahoitus, eli val-
tion, kuntien ja projekteihin osallistuvien 
yritysten, järjestöjen ja organisaatioiden 
oma rahoitus, joka vaihtelee rahoitus-
muodoittain.

EU:lla on erilaisia tiedotusverkostoja ja 
-toimipisteitä, joiden tehtävänä on tarjota 
tarvitsemiasi tietoja. Oma yhteyspisteesi 
määräytyy sen mukaan, millaisesta hank-
keesta ja rahoituksesta on kysymys. Lisää 
vastuullisista viranomaisista seuraavilla 
sivuilla rahoitusinstrumenteittain.

Lista viranomaisista koko EU:n alueella: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/  
manage/authority/authorities.
cfm?lan=FI&pay=fi

pk-yRityksille

EU-rahoitusta voidaan myöntää avustuk-
sina, lainoina ja joskus myös takauksina. 
Rahoitus myönnetään joko suoraan ilman 
välittäjiä (EU:n avustukset) tai jäsenvaltioi-
den hallinnoimista ohjelmista. Rahoitusta 
pk-yrityksille tarkoitetuista rahoitusvä-
lineistä tarjoavat yleensä rahoituksen 

mistä kannattaa aloittaa?

välittäjät, kuten pankit ja luottolaitokset. 
Maakunnan liitot eivät rahoita yksittäisten 
yritysten hankkeita, vaan näistä vastaavat 
ELY-keskukset ja Tekes (http://www.tekes.
fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehityspro-
jekteihin). Yksittäisten yritysten tukeen ei 
voida  käyttää kuntarahoitusta. 

Lisätietoja: Eurooppalainen pk-yrityspor-
taali http://ec.europa.eu/small-business/
index_fi.htm

Enterprise Europe Network on maksut-
tomia kansainvälistymispalveluita pk-yri-
tyksille tarjoava verkosto, jolla on asian-
tuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman. 
Verkosto tarjoaa yrityksellesi:
•  Yleistä kansainvälistymis- ja  

lakineuvontaa
•  Seminaareja ajankohtaisista  

kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista
•  Tukea sopivan EU-rahoitusohjelman 

etsimiseen 
•  Palveluita kansainvälisen  

yhteistyökumppanin hakuun
•  Palautekanavan EU-komissiolle kohtaa-

mistasi sisämarkkinaongelmista
 www.EnterpriseEurope.fi

http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=FI&pay=fi
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=FI&pay=fi
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=FI&pay=fi
http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/
http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/
http://www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/
http://ec.europa.eu/small-business/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/small-business/index_fi.htm
http://www.EnterpriseEurope.fi
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Rahoittavat viranomaiset, kuten ELY-kes-
kukset, maakuntien liitot, Tekes ja CIMO 
käynnistävät avoimia hakuja tarkemmin 
määriteltyihin teemoihin ja julkaisevat ha-
kuja koskevia ilmoituksia. Seuraa alueesi 
rahoittavien viranomaisten tiedotusta ja 
tutustu alueosioissa esitettyihin tarkem-
piin hakupainotuksiin.

EU:n avustusten hakumenettely selos-
tetaan kuhunkin ohjelmaan liittyvässä 
ehdotuspyynnössä. Hakemukset toimi-

miten haen eu-Rahoitusta?

taRkistuslista  
– 6 aVainkysymystä

Seuraaviin kysymyksiin vastaamalla saat 
selville omaa kehitysideaasi parhaiten 
tukevan rahoitusmahdollisuuden.

1. Olenko kelvollinen hakija   
ohjelmaan/rahoitukseen? 

2. Onko miettimäni tutkimus,   
innovaatio tai yrityksen kehittä minen 
kelvollinen toimenpide? 

3. Sopiiko rahoitusinstrumentti 
 aikatauluuni?

4. Millaista taloudellista tukea   
voin saada? 

5. Keitä muita projektissa on  mukana? 
6. Voinko hakea rahoitusta alueel tani?  

Itämeren ohjelmien rahoituksessa  
on siirrytty 2-vaiheiseen hakuun. 
 Ensimmäisessä vaiheessa lähetetään 
”ideapaperit” ja seuraavassa vaiheessa 
ideavaiheen läpäisseiden hankkeiden 
täydelliset hakemukset.  

matkailun Rahoitus  
2014–2020

EUn matkailuosio:  
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ 
tourism/index_fi.htm 

Matkailun avustukset (valitse matkailu/
tourism linkin alta valikosta):  
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-
grants/calls-for-proposals/index_fi.htm 

Lisää matkailun rahoituksesta EU:n mat-
kailurahoituspäivän esitykset (03/2014):  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?item_id=7252

Hyvän rakennerahastohankkeen 
ohjeet: http://www.rakennerahastot.fi/
millainen-hanke-voi-saada-rahoitusta-
#.U_3alfk75of 

Voit etsiä rahoitusta myös aloittain: 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/
grants_fi.htm

Sinun Eurooppasi, EU-rahoituksen  
hakeminen -ohje: http://europa.eu/ 
youreurope/business/funding-grants/ 
access-to-finance/index_fi.htm

tetaan suoraan Euroopan komissioon tai 
ohjelmasta vastaavalle toimeenpanoviras-
tolle. Rakennerahasto-ohjelmia hallinnoi-
vat kansalliset tai alueelliset viranomaiset 
ja he myös valitsevat rahoitettavat hank-
keet. Yleisesti ottaen kannattaa käydä 
keskustelemassa hankkeesta rahoittajan 
kanssa.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7252
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7252
http://www.Rakennerahastot.Fi/millainen-hanke-voi-saada-rahoitusta-#.U_3alfk75of
http://www.Rakennerahastot.Fi/millainen-hanke-voi-saada-rahoitusta-#.U_3alfk75of
http://www.Rakennerahastot.Fi/millainen-hanke-voi-saada-rahoitusta-#.U_3alfk75of
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_fi.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_fi.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fi.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fi.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fi.htm
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Tarkista siemenrahoitusmahdollisuu-
det rahoittajaltasi. Voit saada apua jo 
hankkeen valmisteluun.

Esimerkkejä lisärahoitus-
mahdollisuuksista: 

CBSS projektituki 
http://www.cbss.org/project-support-
facility/  

Uudenmaan liiton tuki  
http://www.uudenmaanliitto.fi/ 
kehittamisrahoitus/maakunnan_ 
kehittamisraha 

Baltic Sea Region Seed Money Facility
Http://seed.eusbsr.eu/  

Valmistelu- ja 
siemenRahoitus  

Rahoituksen perusteena on, että se tukee 
kehitettävän alueen strategioita. Yleisesti 
ottaen maakuntastrategiat ottavat huo-
mioon laajemmat strategiat. 

Eurooppa 2020 -strategia:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm 

Itämeristrategia:
http://www.balticsea-region-strategy.eu/  tai 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/
future/index_fi.cfm 

Itämeri ja matkailu: 
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/
cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/ 
en/start/index.jsp 

Rahoitusta tukeVat 
stRateGiat

Kehittämisen painopistealueet Etelä-
Suomessa: http://www.rakennerahastot.fi/
web/etela-suomen-suuralue/kehittamisen-
painopisteet#.U_3B8Pk75OE 

Maakuntien strategiat:  
http://www.kunnat.net/fi/kunnat/ 
maakunnat/sivut/default.aspx  

Älykkään erikoistumisen strategiat:  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map  

http://www.cbss.org/project-support-facility/
http://www.cbss.org/project-support-facility/
http://www.uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/maakunnan_kehittamisraha
http://www.uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/maakunnan_kehittamisraha
http://www.uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/maakunnan_kehittamisraha
Http://seed.eusbsr.eu/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_fi.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_fi.cfm
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/start/index.jsp
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/start/index.jsp
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/start/index.jsp
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/kehittamisen-painopisteet#.U_3B8Pk75OE
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/kehittamisen-painopisteet#.U_3B8Pk75OE
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/kehittamisen-painopisteet#.U_3B8Pk75OE
http://www.kunnat.net/fi/kunnat/maakunnat/sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/kunnat/maakunnat/sivut/default.aspx
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
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ohjelmat ja instRumentit matkailulle
Kansanterveys kasvun tukena 449M

 €

Euroopan unioni (960 MRD €)

Rakennerahastot  Suomi 2014-2020

EAKR ESR

ENI – CBC 
Suomi-
Venäjä 
60 M €

Rahoitusjako 
avoinna

*Ohjelmien 
kokonais-
rahoitus

**Kaupunki-ITI, 
Integrated, terri-
torial investment

EAY-
ohjelmat 
– Interreg 
101 M € 

Kansalliset 
ohjelmat
 763  M € 

Kansalliset 
ohjelmat
497M €

Erillisohjelmat 2014-2020

Luova Eurooppa 1460M
 €

CO
SM

E  2300M
 €

H
orisontti 2020 80 000M

 €

Kansalaisten Eurooppa 229M
 €

Erasm
us+ 1470 M

 €

LIFE 3460M
 €

Verkkojen Eurooppa CEF (33200M
 €)

M
aaseuturahasto 42 M

 €

Koheesiorahasto (0 €)

M
eri- ja kalatalousrahasto EM

KR  7 400 M
 €

KolArctic

Karelia

Kaakkois-Suom
i (yhteistyössä)

Central Baltic 122,5 M
 €*

Baltic Sea Region 264 M
 €*

Interreg Europe  359 M
 €*

Etelä- ja Länsi-Suom
i 157 M

 €

Itä- ja Pohjois-Suom
i 522M

 €

Valtakunnallinen 45M
 €

Kaupunki –ITI 39M
 €**

Etelä- ja Länsi-Suom
i 127M

 €

Itä- ja Pohjois-Suom
i 248M

 €

Valtakunnallinen 122M
 €

Markus Liikkanen &  
Heli Halla-aho,  
Uudenmaan liitto 2014

Matkailulle sopivia rahoitusmuotoja 
Etelä-Suomessa. 
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RakenneRahasto-ohjelmat

http://www.rakennerahastot.fi on verkko-
palvelu Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja 
kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille. 
Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on 
viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. 
Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jota-
kin erityistavoitetta.
•  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
•   Uuden tiedon ja osaamisen tuottami-

nen ja hyödyntäminen (EAKR)
•   Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
•   Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen 

oppiminen (ESR)
•   Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 

torjunta (ESR)

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi 
oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimus-
laitokset, kunnat ja muut oikeuskelpoiset 
yhteisöt. Näissä tukiprosentti on 75%. 
Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset 
tuensaajat toimintalinjoittain. Hakijalla 
tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää 
osaamista sekä edellytyksiä toteuttaa 
hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hank-
keen jälkeen. 

Rakennerahastoista myönnetään rahoi-
tusta myös yritysten erilaisiin kehittä-
mis- ja investointihankkeisiin. Hankkeet 
voivat olla esimerkiksi tuotantoon, 
kansainvälistymiseen tai osaamiseen 
liittyviä. Niillä täytyy olla merkittävä 
vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutu-
miseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös 
työllisyysnäkökohdat otetaan huomioon 
rahoitusta myönnettäessä. Yritysten 
kehittämistoimiin tukea myönnetään 
enintään 50 prosenttia. Investointihank-
keissa tuen osuus on 10–35 prosenttia. 
Tuen osuus vaihtelee hankkeen sisällön, 
sen sijainnin ja muiden vaikuttavien 
seikkojen perusteella.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan ja 
ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee 
etukäteen selvittää, mihin esim. raken-
nerahasto-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 jätät sen viran-
omaiskäsittelyyn.

RahoittajaViRanomaiset
  
Etelä-Suomessa ohjelmakaudella 2014-
2020 valtaosa rakennerahastojen rahoi-
tuksesta kanavoituu ELY-keskusten kaut-
ta. ESR-rahoitusta hallinnoi ELY-keskukset 
ja EAKR-rahoitusta yhdessä ELY-keskusten 
kanssa Uudenmaan liitto, ja kaupunkike-
hittämishankkeita (6-kaupungit) koordinoi 
Uudenmaan liitto (www.uudenmaanliitto.fi). 

Ota yhteyttä oman alueesi tai paikkakun-
tasi rakennerahastoista vastaaviin viran-
omaisiin.

http://www.rakennerahastot.fi
www.uudenmaanliitto.fi
http://www.uudenmaanliitto.fi
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Rakennerahastojen hallinnointi elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa 
(ELY-keskus) on keskitetty neljään ELY-
keskukseen, jotka jakautuvat Etelä-Suo-
messa seuraavasti:
• Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-kes-

kus Jyväskylässä, jossa hallinnoidaan 
myös Varsinais-Suomen, Satakunnan, 
Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Poh-
janmaan ELY-keskusten asioita

• Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus 
Lahdessa, jossa hallinnoidaan Uuden-
maan, Hämeen, Päijät-Hämeen, 
 Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan  
maakuntia.

Rahastojen osalta vain poikkeustapauk-
sessa hankepäätös voidaan tehdä ministe-
riössä, jos hanke on strategisesti erityisen 
merkittävä tai siitä on säädetty laissa (yri-
tystukilaki). Ministeriöt voivat toimia ra-
hoittajina esim. sellaisissa valtakunnallisis-
sa hankkeissa, joissa pyritään koko maata 
koskeviin rakenteellisiin muutoksiin.

Rahoitusta haetaan EURA2014-järjestel-
mässä sähköisesti. Rahoituksen hakemi-
nen edellyttää verohallinnon Katso-tun-
nistautumispalvelun käyttöä.  

Katso-tunnisteesta lisää:  
http://www.vero.fi/katso 

Maakuntien liitot www.reg.fi
ELY-keskukset www.ely-keskus.fi
Tekes www.tekes.fi

Tietoa avoimista avustuksista: http://
ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/
calls-for-proposals/index_fi.htm  

Avoimet kiinnostuksen ilmaisupyyn-
nöt: http://ec.europa.eu/enterprise/
contracts-grants/calls-for-expressions-of-
interest/index_fi.htm 

Avoimet rakennerahastohaut: https://
www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-
suuralue/hakuajat#.U_cIbvk75OF

http://www.vero.fi/katso
www.reg.fi
http://www.ely-keskus.fi
www.tekes.fi
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest/index_fi.htm
https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/hakuajat#.U_cIbvk75OF
https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/hakuajat#.U_cIbvk75OF
https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/hakuajat#.U_cIbvk75OF
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euRoopan sosiaali-  
Rahasto (esR) 

euRoopan aluekehitysRahasto (eakR)  

Euroopan sosiaalirahasto:
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fi 

ESR voi tukea matkailualalla toimivien 
mikro- ja pk-yritysten osaamista ja luoda 
siten työllistämismahdollisuuksia. 

Euroopan sosiaalirahaston tavoitteena 
on parantaa työllistymistä, edistää kou-
lutusta ja elinikäistä oppimista, kehittää 
sosiaalista kanssakäymistä sekä torjua 
köyhyyttä ja kehittää julkishallinnon kapa-
siteettia. 

Rahoitustukiprosentti max. 75 %.

Haut ESR ja EAKR: 
https://www.rakennerahastot.fi/
hakuajat#.U_oC-vk75OE

EAKR rahoittaa alueellisesti merkittäviä 
matkailualan pk-yritysten investointi- ja 
kehittämishankkeita, erityisesti tukemal-
la kansainvälistymistä, tuotekehitystä ja 
ideoiden kaupallistamista. 

Euroopan aluekehitysrahaston tavoittee-
na on vahvistaa EU:n sisäistä taloudellis-
ta, sosiaalista ja alueellista yhtenäisyyttä 
vähentämällä eri alueiden välisiä eroja. 
EAKR-tuki tulee kanavoida yksityiskohtai-
sesti määriteltyihin painopisteisiin, jotka 
painottavat näitä kohteita:

• tutkimus, kehitys ja innovaatiot (TKI)
• ilmastomuutos ja matalahiilitalous
• yleisesti taloudellisesti kiinnostavat 

palvelut 
• laitoskapasiteetin edistäminen ja teho-

kas julkishallinto
• terveys, koulutus ja sosiaalinen infra-

struktuuri 
• informaatio- ja kommunikaatio-

 teknologian saatavuus ja laatu
• pienten ja keskisuurten yritysten  

yritystuki 
• telekommunikointi, energia ja kuljetuk-

sen infrastruktuuri
• kestävä kaupunkikehitys

Rahoitustukiprosentti on 75 %,   
max. 80 % (valtio mukana).

Hakuohje: http://www.uudenmaanliitto.fi/
files/14171/Etela-Suomen_EAKR-hakuohje_ 
ensimmainen_hakukierros_2014.pdf 

EU-RAHASTOJEN SYNERGINEN KÄYTTÖ
EU-ohjelmien 2014–2020 säädökset 
sisältävät uusia kohtia, jotka paranta-
vat EU-ohjelmien synergistä käyttöä. 
Kuitenkaan ohjelmien Erasmus+, Luova 
Eurooppa, CEF and COSME18 kohdalla 
erilaisten rahastojen yhdistelmä saman 
hankkeen sisällä ei ole mahdollinen.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fi
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat#.U_oC-vk75OE
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat#.U_oC-vk75OE
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/14171/Etela-Suomen_EAKR-hakuohje_ensimmainen_hakukierros_2014.pdf
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/14171/Etela-Suomen_EAKR-hakuohje_ensimmainen_hakukierros_2014.pdf
http://www.uudenmaanliitto.fi/files/14171/Etela-Suomen_EAKR-hakuohje_ensimmainen_hakukierros_2014.pdf
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euRoopan alueellinen yhteistyÖ (eay) 

http://www.rakennerahastot.fi/euroopan-
alueellinen-yhteistyo#.U_nxi_k75OE 

EAY-tavoitteella tuetaan rajat ylittävää, 
valtioiden välistä ja alueiden välistä yh-
teistyötä EU:n sisärajoilla. Se on jatkoa 
kaudella 2007–2013 toteutetulle EAY-
tavoitteelle ja edellisillä ohjelmakausilla 
toteutetulle INTERREG-yhteisöaloitteelle.  
ENI-ohjelmilla (s.14) sen sijaan tuetaan 
EU:n ulkorajat ylittävää, Venäjälle ja Valko-
Venäjälle suuntautuvaa yhteistyötä.

Kaudella 2014–2020 Suomi osallistuu 
yhdeksään EAY-ohjelmaan. Euroopan 
alueellinen yhteistyö (European Territorial 
cooperation, ETC) tunnetaan myös nimel-
lä INTERREG. Esimerkiksi Etelä-Suomessa 
Uusimaa osallistuu seuraavien EAY-ohjel-
mien toteuttamiseen:

• Keskinen Itämeri (Central Baltic), rajat 
ylittävä yhteistyö

• Itämeri (Baltic Sea Region), valtioiden 
välinen yhteistyö

• Interreg Europe (Interreg C), koko EU:n 
kattava alueiden välinen yhteistyö

Maksimitukiprosentit: 75–85 % hank-
keen kokonaisarvosta.

Itämerenohjelmista tukea voivat hakea 
ohjelma-alueeseen kuuluvat, esimerkiksi 
oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimus-
laitokset, kunnat ja muut oikeuskelpoiset 
yhteisöt.

Matkailu- ja kulttuuriperintöhankkeille 
löytyy rajapintoja temaattisista tavoitteis-
ta ja ne ovatkin olleet edellisten ohjelma-
kausien suosituimpia hanketeemoja.

*Esitettä tehdessä Itämeren ohjelma ja 
sen alaohjelmat sekä ENI-ohjelmat olivat 
vielä valmisteluvaiheessa. Päivitetyt tiedot 
löytyvät esiteltyjen ohjelmien linkeistä. 

http://www.rakennerahastot.fi/euroopan-alueellinen-yhteistyo#.U_nxi_k75OE
http://www.rakennerahastot.fi/euroopan-alueellinen-yhteistyo#.U_nxi_k75OE
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CentRal BaltiC – keskisen itämeRen ohjelma 

http://www.centralbaltic.eu/2014-2020 

Central Baltic 2014–2020 on EU:n alueelli-
sen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat 
rannikkoalueet neljästä Itämeren maasta. 

EESTI - Kirde-Eesti, Kesk-Eesti , Põhja-Eesti, 
Lääne-Eesti, Lõuna-Eesti 
SUOMI - Satakunta, Varsinais-Suomi, 
Uusimaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, 
Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, 
Ahvenanmaa
LATVIA - Kurzeme, Riga, Pieriga,  Vidzeme, 
Zemgale 
RUOTSI- Gävleborg, Uppsala, Stockholm, 
Södermanland, Östergötland, Gotland, 
Västmanland, Örebro

Uudenmaan liitto hallinnoi ohjelma-
kaudella 2014–2020 Central Baltic -kon-
taktipistettä, joka tiedottaa ohjelman 
rahoitusmahdollisuuksista ja edistää sen 
toteutumista. Kontaktipiste toimii osana 
liiton EU-palvelua. Ohjelman hallinto-, 
todentamis- ja tarkastusviranomaisena 
toimii Varsinais-Suomen liitto. Ohjelman 
muut kontaktipisteet sijaitsevat Virossa 

(Tallinna), Latviassa (Riika), Ruotsissa 
(Norrköping ja Tukholma) sekä Ahvenan-
maalla.

Yhteisrahoitusosuudet: 
• 75 % Suomi, Ahvenanmaa, Ruotsi
• 85 % Eesti ja Latvia

Matkailun näkökulmasta rahoitusta saa 
mm. uusien luonto- ja kulttuuriperintö-
kohteiden kehittämiseen, parempaan 
kaupunkisuunnitteluun, pienten satamien 
parempiin matkailupalveluihin liittäen 
näihin vähähiilisen talouden ja tieto- ja 
viestintätekniikan (ICT) käytön.

Uudenmaan liitto, Central Baltic 
 Contact Point:  
http://www.uudenmaanliitto.fi/ 
uudenmaan_liitto/yhteystiedot/ 
central_baltic_contact_point_finland 

Tietoa hauista: 
http://www.centralbaltic.eu/2014-2020/
news

http://www.centralbaltic.eu/2014-2020
http://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/yhteystiedot/central_baltic_contact_point_finland
http://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/yhteystiedot/central_baltic_contact_point_finland
http://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/yhteystiedot/central_baltic_contact_point_finland
http://www.centralbaltic.eu/2014-2020/news
http://www.centralbaltic.eu/2014-2020/news
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Central Baltic -ohjelman teemat: 
Taloudellisen kilpailukyvyn vahvista-
minen
•  Lisää innovatiivisia ja tietointensiivisiä 

yrityksiä
•  Lisää yrittäjähenkisiä nuoria
•  Pk-yritysten uusille markkinoille koh-

dentuvan viennin lisääminen
Yhteisten varojen kestävä käyttö
•  Luonnon ja kulttuurivarojen kehittä-

minen kestäviksi matkailukohteiksi
•  Kestävä meri- ja rannikkoalue-

suunnittelu
•  Kaupunkisuunnittelun kehittäminen
•  Itämereen päätyvien ravinteiden, 

haitallisten aineiden sekä myrkkyjen 
vähentäminen

Saavutettavuuden parantaminen
•  Ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden 

parantaminen
•  Piensatamien palveluiden kehittämi-

nen liikkuvuuden ja matkailun edistä-
miseksi

Osaava ja osallistava keskisen 
 Itämeren alue
•  Yhteisöllisyyden lisääminen
•  Kohdennetun ammattikoulutuksen ja 

-ohjelmien lisääminen keskisen Itäme-
ren alueella



13

BaltiC sea ReGion - itämeRiohjelma inteRReG euRope,  
inteRReG C

http://eu.baltic.net/Future_period_ 
2014_2020.26029.html 

Itämeriohjelma 2014–2020 käsittää yk-
sitoista maata, joista kahdeksan kuuluu 
Euroopan unioniin ja kolme on kump-
panuusmaita. Nämä ovat Suomi, Ruotsi, 
Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Puola, 
Norja, Valkovenäjä, Venäjä. Itämeriohjel-
ma on yksi useista EU:n ohjelmista, jonka 
parissa tehdään ja rahoitetaan rajat ylittä-
vää yhteistyötä. Itämeriohjelma on EU:n 
ohjelmista ainoa, joka kattaa koko Itäme-
ren alueen. Tästä johtuen on yleistä, että 
rahoitusta haetaan juuri tästä ohjelmasta 
Itämeri-strategian toteuttamiseen.

Tukiprosentti: 75–85 %

Hallintoviranomainen: Investitionsbank 
Schleswig-Holstein. Hakemukset sihtee-
ristöön (Rostock), joka tekee teknisen 
arvion ja laadullisen arvion ja toimittaa 
arviot/ehdotukset seurantakomitean 
jäsenille.

Suomen yhteyspiste: Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, www.tem.fi 

http://www.Interreg4c.Eu/ 
Programme/2014-2020/  

INTERREG EUROPE –ohjelman (mukana 
kaikki EU-maat ja Norja sekä Sveitsi)  ta-
voitteena on parantaa alueellisten kehi-
tystoimien ja ohjelmien toteuttamista. 
Siinä on 4 teemaa, jotka ovat tutkimus, 
teknologian kehittäminen ja innovaatiot, 
pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen ta-
lous ja ympäristö ja luonnonvarojen käy-
tön tehokkuus. Viidentenä toimintalinjana 
on tekninen tuki. Interreg-projekteissa on 
aina edustettuna vähintään  2 maata. 

Interreg Europe tukiprosentti Suomessa 
75 %.

Hallintoviranomaisena toimii Region 
Nord-Pas de Calais, Ranska (Lille).  
Sihteeristö sijaitsee myös Lillessä.

Kontaktipisteet Suomessa: 
http://www.interreg4c.eu/programme/
country-specific-information/finland/  

Lisätietoja: 
http://www.tem.fi/files/39101/INTERREG_ 
EUROPE_2014-2020_Helsinki_12_3_2014.pdf 

Haut: Vähintään yksi haku vuodessa, 
 kunnes rahoitus on kokonaan jaettu. 

Lisätietoja: http://eu.baltic.net  
(katso linkin alta 2014–2020 ohjelma)

Itämeren strategia matkailussa: 
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/
cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/_Leftpane/_
Documentation/Basic_documents/index.jsp

Itämeren alueen toimintasuunnitelma 
(HELCOM): http://helcom.fi/baltic-sea-acti-
on-plan 

Baltic Sea Region ohjelmateemat:
• Innovointikyky
• Luonnonvarojen tehokas hallinta
• Kestävä liikenne
• Institutionaalisten valmiuksien   

kehittäminen

Kun haet Itämeren alueen rahoitusta, 
perustele hakemuksessasi mikä on 
kansainvälisen yhteisprojektin etu 
 verrattuna kansalliseen projektiin.  
Kerro, miksi tarvitset juuri kansain-
välistä rahoitusta ja partnereita.

http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html
http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html
www.tem.fi
http://www.Interreg4c.Eu/Programme/2014-2020/
http://www.Interreg4c.Eu/Programme/2014-2020/
http://www.interreg4c.eu/programme/country-specific-information/finland/
http://www.interreg4c.eu/programme/country-specific-information/finland/
http://www.tem.fi/files/39101/INTERREG_EUROPE_2014-2020_Helsinki_12_3_2014.pdf
http://www.tem.fi/files/39101/INTERREG_EUROPE_2014-2020_Helsinki_12_3_2014.pdf
http://eu.baltic.net
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/_Leftpane/_Documentation/Basic_documents/index.jsp
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/_Leftpane/_Documentation/Basic_documents/index.jsp
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/_Leftpane/_Documentation/Basic_documents/index.jsp
http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan
http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan
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Rajat ylittäVä yhteistyÖ eu:n ulkoRajoilla, 
eni CBC –ohjelmat

ENI CBC -ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää 
yhteistyötä EU:n ulkorajoilla. Ohjelmat 
ovat jatkoa kaudella 2007–2013 toteute-
tuille ENPI CBC -ohjelmille. Uuttamaata 
koskee Kaakkois-Suomi–Venäjä ENI CBC 
-ohjelma. Ydinohjelma-alueeseen kuu-
luvat  Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymen-
laakso, Pietarin kaupunki ja Leningradin 
alue. Näiden alueiden lisäksi ohjelmaan 
voidaan nimetä liitännäisalueita tai ns. 
kulttuurisesti merkittäviä keskuksia.

Kaakkois-Suomi–Venäjä-ohjelman 
 tavoitteet (alustava): 
• Yrityselämän ja PK-yritystoiminnan 

edistäminen
• Osaamisen, T&K- ja innovaatio-

toiminnan kehittämisen tukeminen
• Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutos 
• Rajaturvallisuus ja rajojen hallinta

Lisätietoja TEM:  
http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/ 
eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/eay_
interreg_-ohjelmien_valmistelu_2014-2020 

Tukirahoitusprosentit: Ei päätetty. Ovat 
olleet Kaakkois-Suomi–Venäjä ENPIssä 
(2007–2013) 70–80 %.

Haut: 
http://www.southeastfinrusnpi.fi/fi/uutisia/ 

Lisätietoja: http://www.southeastfinrusnpi.
fi/fi/ohjelmakausi-2014-2020/  tai  
http://www.enicbc.fi/fi   

* ENI-ohjelma-aluetta ei ollut vielä määri-
telty esitettä tehdessä, mutta todennäköi-
sesti vanha ENPI-alue säilyy. ENI:n toden-
näköisimmät teemat ovat: pk-yritysten 
taloudellinen kehittäminen, tutkimus ja 
innovaatiot sekä rajaturvallisuus.

http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/eay_interreg_-ohjelmien_valmistelu_2014-2020
http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/eay_interreg_-ohjelmien_valmistelu_2014-2020
http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/eay_interreg_-ohjelmien_valmistelu_2014-2020
http://www.southeastfinrusnpi.fi/fi/uutisia/
http://www.southeastfinrusnpi.fi/fi/ohjelmakausi-2014-2020/
http://www.southeastfinrusnpi.fi/fi/ohjelmakausi-2014-2020/
http://www.enicbc.fi/fi
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maatalous: euRoopan maaseuDun kehittämisen 
 maatalousRahasto (maaseutuRahasto)

http://ec.europa.eu/agriculture/rural- 
development-2014-2020/index_fi.htm  tai 
https://www.maaseutufi.mavi.fi/fi/ 
maaseutuohjelma/Sivut/default.aspx

Maaseuturahasto rahoittaa maaseutu- ja 
luontomatkailun kehittämistä koskevia 
laaja-alaisia kehittämis- ja yhteistyö-
hankkeita sekä matkailualalla toimivien 
mikroyritysten yksittäisiä investointeja 
mukaan lukien kalastusmatkailu maaseu-
tualueilla. Rahoitettu on esimerkiksi maa-
seudun palveluiden ja kylien kehittämistä 
kokeiluina, pilotteina, kylien kehittämis-
hankkeita, pieninfrastruktuuria, suunnit-
telua, toteutusta ja investointeja. 

Tukiprosentit: Julkisen tuen enimmäis-
taso 100 prosenttia. Jos yrityksiä mukana 
hankkeessa, tukitaso alhaisempi.

Euroopan maaseuturahasto-ohjelman 
hallintoviranomaiset ovat kansallisella ja 
alueellisella tasolla toimivat viranomaiset, 
jotka voivat auttaa asioissa, jotka liitty-
vät tämän ohjelman rahoitusmahdolli-
suuksiin ja menettelyihin aina kulloinkin 
kyseessä olevan alueen suhteen. 

Hakija / tuen saaja voi olla yksityinen hen-
kilö, yhtymä, yritys tai yhteisö, tukimuo-
dosta riippuen.

Haut: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/
Sivut/default.aspx 

Lisätietoja: 
www.maaseutu.fi  ja  www.mavi.fi 

Maaseudun kehittäjien uutiskirje 
 Liiteri: http://www.mmm.fi/fi/index/
ministerio/ uutiskirjeet/Liiteri.html

leaDeR-Rahoitus 

Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää 
alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti 
paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä elämän-
laadun ja hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä 
elinkeinojen parantamiseksi. Kaupunkien 
paikallinen toiminta toteutetaan lähinnä 
ESR-rahoituksella.

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödyl-
liseen kehittämishankkeeseen, investoin-

tihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. 
Tukea voi saada hankkeesta riippuen 
20–100 % kuluista. Tuen haku on jatkuva. 
Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosent-
teineen saat tietoa oman alueesi Leader-
ryhmistä. EU:n ohjelmakaudella 2014–
2020 Leader sisältyy Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmaan. 
Leader-rahoitusta voivat hakea yhdis-
tykset, yritykset (alle 10 htv), kunnat ja 
säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee 
osua paikallisen kehittämisohjelman raa-
meihin. Kilpailutilanteen vuoksi tuettavien 
toimialojen ulkopuolelle jäävät vähittäis-
kauppa, koneurakointi ja liikennöinti.

Rahoittajaviranomainen: alueesi ELY-
keskus tai paikallinen Leader-ryhmä

Lisätietoja: http://www.leadersuomi.fi

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_fi.htm
https://www.maaseutufi.mavi.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/default.aspx
https://www.maaseutufi.mavi.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/Sivut/default.aspx
www.maaseutu.fi
www.mavi.fi
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/uutiskirjeet/Liiteri.html
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/uutiskirjeet/Liiteri.html
http://www.leadersuomi.fi
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meRi ja kalastus  
euRoopan meRi- ja kalatalousRahasto (emkR) 

http://ec.europa.eu/dgs/ 
maritimeaffairs_fisheries/index_fi.htm 

EMKR voi yleisesti ottaen rahoittaa elin-
keinokalatalouden yritystoiminnan moni-
puolistamista esim. liittyen kalastus- tai 
luontomatkailuun, esimerkiksi matkailu-
palveluiden yrityshautomotoiminta, esit-
telyhankkeet uusille palveluille, e-sisällöt, 
kuten applikaatiot, living labit ja tiedon-
louhinta (data mining). 

Esimerkkejä matkailuun liittyvistä projek-
teista, jotka rahoitettu EMKR:n rahoituk-
sella: ekoturismi, majoitus, matkailureitit, 
sukellus lisäten paikallisten tuotteiden ja 
palveluiden arvoa sekä opetukselliset ka-
lastusretket, suojeltujen alueiden ohjatut 
retket, ympäristöopetus, kalastusalusten 
investoinnit, jotka on tarkoitettu muuhun 
kuin kaupalliseen kalastamiseen, am-
mattikalastajien turistiopastukset lisäten 
kalastajien tulomuotoja, näkyvyyttä ja 
tuotteiden tietoutta ja profiilin nostoa. 
Huomioitavaa on se, että investointien 
on oltava alueen älykkään erikoistumisen 
strategian suuntaisia.

esko – etelä-suomen  
kalatalousRyhmä

Ryhmien tavoitteena on toimijoiden akti-
vointi ja alueen suunnitelmallinen kehit-
täminen. Tarkoituksena on luoda ja tukea 
alueiden yhteistyötä. Ryhmät toimivat 
alueellisena verkostona toimintaohjelman 
toteuttamisessa ja ovat laatineet alueel-
leen kalatalousstrategian. 

ESKO tukee yhteistyön kehittämistä kala-
talousalan toimijoiden kesken (ammatti-
kalastajat, kalankasvattajat, matkailuyrit-
täjät, vesialueiden omistajat, kalanostajat 
ym.). Erityisenä painopistealueena on 
vesialueiden saaminen kalastusmatkailun 
käyttöön. Ryhmä tukee kalataloudessa 
toimivien henkilöiden suuntautumis-
ta osittain tai kokonaan matkailualalle, 
kalastajien ja kalankasvattajien yhteistyö-
tä matkailuyritysten kanssa sekä pieni-
muotoisten kalastusmatkailukeskusten 
aikaansaamista ja veneenlaskuluiskien 
ja erityisryhmien liikkumista palvelevien 
rakenteiden tekemistä. Maaseutuohjel-
maan kuuluvilla alueilla kalastusmatkailu-
hankkeet rahoitetaan ensi sijassa maa-
seutuohjelmasta.

Lisätietoja: Kehittämisyhdistys Seprat 
http://www.seprat.net/?lang=fi&id=549 

Kalastusmatkailu on Suomessa kasvava 
toimiala, jonka kehittämistä ohjaa kui-
tenkin erillinen strategia. Alaa ei voida 
tukea elinkeinokalatalouden rakenne-
rahastosta, mutta yritysten investoin-
teihin ja liiketoiminnan kehittämiseen 
on käytettävissä muita ELY-keskuksen 
tukimuotoja. Kalastusmatkailuhankkei-
ta on tuettu mm. maaseudun kehittä-
misrahastosta.

Rahoitusviranomainen Suomessa:  
ELY-keskus, http://www.ely-keskus.fi/
web/ely/rahoitus4#.U_3uC_k75OE 

Haut: http://ec.europa.eu/dgs/ 
maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_
funding/calls_for_proposals/index_fi.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_fi.htm
http://www.seprat.net/?lang=fi&id=549
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus4#.U_3uC_k75OE
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus4#.U_3uC_k75OE
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/calls_for_proposals/index_fi.htm
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ympäRistÖ – liFe 
tutkimus, innoVaatiot ja kilpailukyky  
hoRisontti 2020, tukea tutkimus-  
ja innoVaatiohankkeille 

Rahoitusta ympäristön- ja luonnonsuoje-
luun. LIFE-ohjelmalla rahoitetaan hank-
keita, joiden tavoitteena on tukea ympä-
ristön- ja luonnonsuojelun toteutumista 
kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
sesti sekä hidastaa ilmastonmuutosta.

Hakemukset jätetään Suomessa ympä-
ristöministeriöön, joka lähettää parhaat 
hakemukset Euroopan komission arvioi-
tavaksi. 

Rahoitus ja avustukset:
http://www.ym.fi/fi-fi/Ministerio/Rahoitus_
ja_avustukset/Life_rahoitus 

Rahoitustukiprosentit: 60 %, kuitenkin 
100 % kapasiteetinrakentamishankkeille.

Haut:  
http://ec.europa.eu/environment/life/ 
funding/lifeplus.htm 

Matkailuun liittyviä kehitystoimia ovat ol-
leet esim. luontomatkailua tukevat toimet, 
kuten kansallispuiston ennallistaminen.

http://www.tekes.eu/horisontti-2020/ tai 
http://ec.europa.eu/programmes/ 
horizon2020/  

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjel-
ma Horisontti 2020 -ohjelmalla pyritään 
tukemaan kasvua ja työpaikkoja luovaa 
tutkimusta ja innovaatioita Euroopan glo-
baalin kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 
Matkailun näkökulma löytyy mm. seuraa-
vista sisällöistä: Kulttuuriperintö, innovaa-
tioekosysteemit digitaalisissa kulttuuri-
sisällöissä ja edistynyt 3D mallintaminen 
Euroopan kulttuurisisällön luomisessa ja 
ymmärtämisessä.

Tukiprosentit: Tutkimusprojektit 100 %, 
innovaatiohankkeet voittoa tuottamatto-
mille organisaatioille 100 % ja yrityksille 
70 %.

Rahoitusviranomainen:  
Tekes, www.tekes.fi 

Rahoitusmahdollisuudet: http://
ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/search/
search_topics.html#c,topics=topicFileName,
callIdentifier,callTitle,identifier,title,descripti
on,tags,flags/s/SME/1/1/0&+title/desc

Horisontti 2020 rahoitusopas:  
http://ec.europa.eu/research/participants/
docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-
issues/international-cooperation_en.htm

Tukikelpoiset organisaatiot: korkeakou-
lut, tutkimuslaitokset, pk-yritykset, julki-
sen sektorin toimijat, 3. sektorin toimijat, 
yksittäiset tutkijat, T&I-projektien henki-
löstö.

http://www.ym.fi/fi-fi/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset/Life_rahoitus
http://www.ym.fi/fi-fi/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset/Life_rahoitus
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.tekes.eu/horisontti-2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
www.tekes.fi
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/SME/1/1/0&+title/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/SME/1/1/0&+title/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/SME/1/1/0&+title/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/SME/1/1/0&+title/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/SME/1/1/0&+title/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=topicFileName,callIdentifier,callTitle,identifier,title,description,tags,flags/s/SME/1/1/0&+title/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm
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Cosme, tukea pk-yRityksille ja  kilpailukyVyn VahVistamiseen 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/
cosme/index_en.htm 

COSME (Programme for the Competitive-
ness of Enterprises and SMEs) -ohjelma 
koskee yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityk-
siä. 

Ohjelman tavoitteet matkailun 
 näkökulmasta:
•  Pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien 

parantaminen
• Pk-yritysten markkinoille pääsyn 

helpottaminen, erityisesti EU:n sisällä 
mutta myös globaalisti

•  Parempien olosuhteiden luominen 
yritysten perustamiselle ja kasvulle

• Yrittäjien tukeminen kouluttamalla, pa-
rantamalla yritysten toimintaympäris-
töä ja tukemalla erityisiä ryhmiä, kuten 
nuoria, vanhoja ja naisyrittäjiä

Ainoa EU-ohjelma, jossa matkailusekto-
rille korvamerkittyä rahoitusta.  
Ohjelma pyrkii: 
a. kasvattamaan matkailusektorin kilpai-

lukykyä
b. edistämään kestävän, vastuullisen ja 

laadukkaan matkailun kehittämistä

c. vahvistamaan Euroopan profiilia ja 
mielikuvaa Euroopasta kestävänä ja 
laadukkaana matkailukohteena

d. maksimoimaan EU-aloitteiden ja 
-rahoitusinstrumenttien hyödyntämis-
potentiaalin

Matkailun näkökulmasta sopivia toimia 
ovat mm. valtioiden välisen yhteistyön 
edistäminen, eritoten hyvien käytäntöjen 

jakaminen, kysynnän lisääminen, tarjon-
nan monipuolistaminen ja laadun paran-
taminen.

Haut (valitse valikosta Cosme): 
http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm  
tai  http://ec.europa.eu/enterprise/ 
contracts-grants/calls-for-proposals/ 
index_fi.htm

Tukiprosentit:  Voittoa tuotta-
mattomat organisaatiot: 100 %, 
pk-yritykset: 70 % tai arviosumma, 
Vuonna 2014 matkailuhaut ovat  
saaneet 75 % tukea.
Rahoitusviranomainen:  
Tekes, www.tekes.fi 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/index_fi.htm
www.tekes.fi
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kulttuuRi ja koulutus 
eRasmus+, Rahoitusta koulutukseen ja liikuntaan

Erasmus+ -ohjelma kokoaa yhteen koulu-
tukseen, nuorisoon ja urheiluun liittyvät 
toimet. Lisäksi Erasmus+ -ohjelmaan kuu-
luu akateemisen tutkimuksen Jean Mon-
net -ohjelma. Urheilun osalta rahoitusta 
on haettavissa yhteistyökumppanuuksiin 
ja voittoa tuottamattomiin urheilutapah-
tumiin. 

Rahoitusprosentit: Nämä vaihtelevat 
toimintalinjasta ja alaohjelmasta riippuen. 
Hakijana voi toimia ainoastaan organi-
saatio, esimerkiksi oppilaitos tai järjestö. 
Poikkeuksena nuorisosektori, jossa haki-
jana voi olla myös nuorten ryhmä. Yksit-
täinen henkilö ei siis kelpaa hakijaksi.

Erasmus tukee hankkeita, jotka tukevat 
korkeakoulujen yhteistyötä toisten kor-
keakoulujen tai muiden sidosryhmien 
kanssa (5 eri painopistettä), mm. hank-
keita, jotka edistävät Erasmus-ohjelman 
tavoitteita, joita muut toiminnot eivät 
rahoita, esim. konferenssit, seminaarit tai 
markkinointi- ja tiedotuskampanjat.

Suomessa ohjelmaa hallinnoi kansainvä-
lisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus 
CIMO. 

Lisää CIMOn verkkosivuilta:  
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus
 

Haut: http://www.cimo.fi/ohjelmat/ 
erasmusplus/hakuprosessi 

http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
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luoVa euRooppa, tukea kulttuuRi-, 
meDia- ja luoVille aloille 

http://ec.europa.eu/creative-europe  ja 
http://eacea.ec.europa.eu

Luova Eurooppa on kulttuuri-, media- ja 
luoville aloille omistettu EU-ohjelma, joka 
pyrkii osaltaan edistämään taloudellista 
kasvua, työllisyyttä, innovaatioita ja sosi-
aalista koheesiota Euroopassa.

Ohjelma tarjoaa rahoitusta vähintään 
250 000 taiteilijalle ja kulttuurialan am-
mattilaiselle, 2 000 elokuvateatterille, 800 
elokuvalle ja 4 500 käännettävälle kirjalle.

Tiedotuksesta ja hakuneuvonnasta vas-
taavat CIMO ja Suomen elokuvasäätiö. 

Rahoitus:  
http://eacea.ec.europa.eu/ creative-europe/
funding_en

Haut: 
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_
en.htm

kulttuuRin alaohjelma  
– tuki euRoopan VeRkostoille

Kulttuurin alaohjelma matkailutoimijoille 
on olennainen esim. kulttuuriperintöön, 
museoihin, arkistoihin ja festivaaleihin 
liittyvien hankkeiden osalta. 

Haut:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/ 
luovaeurooppa/hakuajat

Tuki pilottiprojekteille, jotka yhdistävät 
kulttuuri- ja luovan alan toimijoita.
 
Rahoitustukiprosentit: 50–60 %.

http://ec.europa.eu/creative-europe
http://eacea.ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/calls/index_en.htm
http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa/hakuajat
http://www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa/hakuajat
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paRtneReita Vailla?  

Hankekumppaneiden etsinnässä kannat-
taa hyödyntää oman alueesi EU-toimiston 
asiantuntemusta. Esim. Helsingin EU-
toimisto (http://euoffice.it.helsinki.fi/?page_
id=13)

Kansalliset yhteyspisteet, kuten Uu-
denmaan liiton EU-palvelu http://www.
uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/ 
uudenmaan_liiton_eu-palvelu  tai Enter-
prise Europe Network -verkosto, CORDIS 
ja muut tahot tarjoavat useita eri han-
kepartnerihakupalveluita. Myös useat 
temaattiset kansallisten yhteyspisteiden 
verkostot edistävät hankepartnereiden 
löytämistä. 

Esimerkkejä erilaisista partnerin-
hakumahdollisuuksista: 

CORDIS, EU Research Partners: https://
cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
 
EU kiinnostuksen ilmaisupyynnöt: 
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-
grants/calls-for-expressions-of-interest/
index_fi.htm 

Luovien alojen partneriportaali: http://
ec.europa.eu/education/participants/portal/
desktop/en/organisations/register.html

Rahoitusinstrumenttien LinkedIn- ja 
Facebook-ryhmät: www.linkedin.com ja 
www.facebook.com 

Enterprise Europe Network -verkosto:  
http://een.ec.europa.eu/home

Partnereita löytyy myös erilaisten verkos-
tojen kautta, joita lueteltu myöhempänä 
esitteessä.

toteutettuja 
hankkeita

Alueellisen kehittämisen projektitieto-
kanta: http://ec.europa.eu/regional_policy/
projects/stories/index_fi.cfm

Tuet alueittain: http://ec.europa.eu/ 
regional_policy/atlas2007/index_fi.htm 

Central Baltic hankkeet:
http://www.centralbaltic.eu/programme/
news/9-general-news/751-the-122-funded-
projects-now-presented-in-all-programme-
area-languages

Etelä-Suomessa toteutetut EAKR ja 
ESR-projektit 2007-2013: https://www.
eura2007.fi/rrtiepa/ohjelma.php?ps=40

Komission sivusto avustuksista aloit-
tain: http://ec.europa.eu/contracts_grants/
grants_fi.htm

Luettelo EU:n avustusten saajista:  
http://ec.europa.eu/contracts_grants/ 
beneficiaries_fi.htm  

Maakohtaisia tietoja matkailussa: 
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.
eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/Topics/
Country_specific__information/index.jsp

http://euoffice.it.helsinki.fi/?page_id=13
http://euoffice.it.helsinki.fi/?page_id=13
http://www.uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/uudenmaan_liiton_eu-palvelu
http://www.uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/uudenmaan_liiton_eu-palvelu
http://www.uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/uudenmaan_liiton_eu-palvelu
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-expressions-of-interest/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
www.linkedin.com
www.facebook.com
http://een.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_fi.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_fi.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_fi.htm
http://www.centralbaltic.eu/programme/news/9-general-news/751-the-122-funded-projects-now-presented-in-all-programme-area-languages
http://www.centralbaltic.eu/programme/news/9-general-news/751-the-122-funded-projects-now-presented-in-all-programme-area-languages
http://www.centralbaltic.eu/programme/news/9-general-news/751-the-122-funded-projects-now-presented-in-all-programme-area-languages
http://www.centralbaltic.eu/programme/news/9-general-news/751-the-122-funded-projects-now-presented-in-all-programme-area-languages
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/ohjelma.php?ps=40
https://www.eura2007.fi/rrtiepa/ohjelma.php?ps=40
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_fi.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_fi.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_fi.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_fi.htm
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/Topics/Country_specific__information/index.jsp
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/Topics/Country_specific__information/index.jsp
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/EUSBSR_prod/EUSBSR/en/Topics/Country_specific__information/index.jsp


hyÖDyllisiä VeRkostoja ja oRGanisaatioita

Ars Baltica www.ars-baltica.net 
Baltic 7 Islands Network  www.b7.org 
Baltic 21 www.baltic21.org 
Baltic Assembly http://baltasam.org/en 
Baltic Development Forum http://www.bdforum.org/ 
Baltic Environmental Forum http://bef.lv/index.php?id=1&L=1 
Baltic Heritage Co-operation www.baltic-heritage.net
Baltic Institute of Finland www.baltic.org 
Baltic Marine Environment Protection Commission  
(Helsinki Commission) www.helcom.fi 
Baltic Metropoles Network www.baltmet.org 
Baltic Ports Organisation www.bpoports.com 
Baltic Region Healthy Cities Office www.marebalticum.org 
Baltic Sea 2020 Foundation www.balticsea2020.org 
Baltic Sea Action Group BSAG by Foundation for a Living Baltic 
Sea www.bsag.fi 
Baltic Sea Commission www.balticseacommission.org  tai http://
www.centrumbalticum.org/tietopankki/itämerikomissio 
Baltic Sea Chambers of Commerce Association  
http://www.bcca.eu/ 
Baltic Sea Forum http://www.baltic-sea-forum.org/en/ 
Baltic Sea Parliamentary Conference www.bspc.net 
Baltic Sea Region University Network http://www.bsrun.org/ 
members
Baltic Sea States Subregional Cooperation www.bsssc.com 
Baltic Sea Tourism Commission www.balticsea.com 

Baltic Sea Tourism Forum, matkailualan verkosto Itämeren 
 alueella http://bst.tmv.de/home.html
Baltic Sea Trade Union Network www.bastun.nu 
Baltic University Programme www.balticuniv.uadm.uu.se 
Centrum Balticum www.centrumbalticum.org 
Clean Baltic Sea project of John Nurminen Foundation  
www.cleanbalticsea.fi 
Coalition Clean Baltic www.ccb.se 
Committee of the Regions: http://www.cor.europa.eu
Conference of European Cross-Border and Interregional City 
Networks (CECICN) http://www.cecicn.eu    
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe  
http://www.cpmr.org 
Congress of Local and Regional Authorities of Europe  
http://coe.int/ 
Council of Baltic Sea States www.cbss.org 
ERRIN (European Regions Research and Innovation Network, 
matkailulla oma ryhmä) http://www.errinnetwork.eu/
Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto: http://www.ccre.org 
Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkosto, European 
network for rural development (ENRD) http://enrd.ec.europa.eu/
enrd-static/en/home-page_en.html 
FARNET(European Fisheries Areas Network ) https://webgate.
ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
NCP:t, kansalliset  yhteyspisteet
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/ 
support/national_contact_points.html

http://www.ars-baltica.net
www.b7.org
www.baltic21.org
http://baltasam.org/en/
www.baltasam.org 
http://www.bdforum.org/
http://bef.lv/index.php?id=1&L=1
http://www.baltic-heritage.net
www.baltic.org
www.helcom.fi
www.baltmet.org
www.bpoports.com
www.marebalticum.org
www.balticsea2020.org
www.bsag.fi
www.balticseacommission.org
http://www.centrumbalticum.org/tietopankki/it%C3%A4merikomissio
http://www.centrumbalticum.org/tietopankki/it%C3%A4merikomissio
http://www.bcca.eu/
http://www.baltic-sea-forum.org/en/
www.bspc.net
http://www.bsrun.org/members
http://www.bsrun.org/members
www.bsssc.com
www.balticsea.com
http://bst.tmv.de/home.html
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www.balticuniv.uadm.uu.se
www.centrumbalticum.org
www.cleanbalticsea.fi
www.ccb.se
http://www.cor.europa.eu
http://www.cecicn.eu
http://www.cpmr.org
http://coe.int/
www.cbss.org
http://www.errinnetwork.eu/
http://www.ccre.org
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/en/home-page_en.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/en/home-page_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html


matkailukampanjat eu-Rahoituksen 
 piiRissä

Hankearvioijat kritisoivat matkailun kampanjoita kalliiksi 
tavaksi luoda työpaikkoja, vaikutukset ovat parhaim-
millaankin epäsuoria ja vaikeasti mitattavissa eivätkä 
ole kestäviä pitkällä aikavälillä. Keskittymällä enemmän 
matkailualueiden tarpeisiin kuin kuluttajien tarpeisiin, 
se on johtanut kritiikkiin, että “markkinointi” on huono 
käyttötapa EAKR-tuelle. Elleivät kampanjat ole osa perus-
teellisesti tutkittua markkinastrategiaa, joka kohdistuu 
todennettuun markkinakysyntään/potentiaaliin, ja tuettu 
muilla tukitoimilla, kuten kattava pk-yritysten tukeminen, 
palveluinnovaatiot, toimintojen parantaminen, näiden 
kampanjojen lisäarvo on kyseenalainen ja näitä ei tulisi 
rahoittaa rakennerahastovaroista (EAKR, ESR, EMKR ja 
EKTR).

Claus Schultze, CC Älykäs – ja kestävä kasvu, alue- ja 
 kaupunkipolitiikan pääosasto 

Euroregion Baltic www.euroregionbaltic.eu 
NEEBOR (Network of Eastern External Border Regions)  
http://www.neebor.eu/index.php?lg=fl
NEFCO Nordic Environment Finance Corporation www.nefco.org 
Nordic Council www.norden.org 
Sustainable Coastal Zone Development in the Baltic Sea Region 
association www.conet21.de 
Union of the Baltic Cities www.ubc.net 
VASAB 2010 www.vasab.org
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TouNet-hanke (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region) on ylimaakunnallinen mat-
kailun kehittämishanke, jossa ovat alueina mukana Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Päijät-Häme sekä yhteistyössä myös 
Kanta-Häme sekä Kymenlaakso. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2012–30.9.2014. Hanketta hallinnoi Uudenmaan liitto. 
TouNet-hankkeessa kehitetään mm. alueen matkailuliiketoimintaa, matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä 
neuvontapalveluita. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR), toimialueen kunnilta sekä 
hallinnoivilta organisaatioilta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 M€. www.tounethanke.wordpress.com
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