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Päivän ohjelma 

  Ohjelma-alue 

 Toimintalinjat –tulokset/ tavoitteet/ toiminnat 

 Toimien valintaa johtavat periaatteet 

 Muut valintaa johtavat periaatteet 

 Priorisoinnin yhteydessä käytettävät valintaperiaatteet 

 Ohjelmaorganisaatio 

 Budjetti 

 Vastinrahoitus 

 Tiedottaminen 

 



Osa-alueet -  

Pohjoinen ja 

Sápmi 

 

Kokonaisbudjetti noin 76 
miljoonaa Euroa 

Hankekumppanit ohjelma-
alueelta 

20 % -sääntö 

Sillä ehdolla että se: 
- Hyödyntää ohjelma-

aluetta 
- Tarkastetaan 

ajankohtaisten asetusten 
mukaan 



Toimintalinjat 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f0SiWL_VH658ZM&tbnid=vBx67lEcDx6Z8M:&ved=0CAYQjRw&url=http://se.freepik.com/vektor-fritt/enkel-fargrik-pussel_707637.htm&ei=9c8qU6-bPOS_ygOvzoHwAQ&bvm=bv.62922401,d.bGE&psig=AFQjCNE80ix_TCln76JimHCMZ3UvRm6bKg&ust=1395396187571416


Tutkimus ja 
innovaatiot 
 Alueen innovaatiotoimijoiden määrä 

on lisääntynyt. 

 

Erityistavoite 1: Yritysten 

innovaatioiden kaupallistamista on 

parannetttu alueen 

painopistealueilla. 

 



Tutkimus ja 
innovaatiot 

 Enemmän hyväksyttyjä Horisont 
2020- hakemuksia. 

 

Erityistavoite 2: 
Innovointijärjestelmien toimijat ovat 
vahvistaneet kykyään toimia 
Euroopan tutkimusareenoilla 
alueen painopistealueilla. 

 



Yrittäjyys 
 
Rajat ylittävien liiketoimintaa 
harjoittavien pk-yritysten määrä 
ohjelman painopistealueilla on 
lisääntynyt. 

 

Erityistavoite 1: Rajat ylittäviä 
liikemalleja käyttävien pk-yritysten 
määrä on lisääntynyt.  

 



Yrittäjyys 
 
Vientiä harjoittavien pk-yritysten määrä 

on lisääntynyt. 

 

Erityistavoite 2: Alueen pk-yritysten 

vienti on lisääntynyt. 



Kulttuuri ja 
ympäristö 
 
Lisääntynyt tietämys alueen kulttuurista 

ja kulttuuriperinnöstä. 
 

Erityistavoite 1: Alueen kulttuuri ja 

kulttuuriperintö on vahvistunut ja 

elävöitynyt. 
 

Lisääntynyt saamen kielen käyttö eri 

areenoilla. 
 

Uniikkitavoite Sápmi: Saamen kielen 

asema on vahvistunut saamelais-

väestön keskuudessa. 



Kulttuuri ja 
ympäristö 

 Alueen luonnonympäristöjen nykytilan 

säilyttäminen. 

 

Erityistavoite 3: Luonnonympäristöjen 

tila on parantunut. 



Kulttuuri ja 
ympäristö 
 Kiertotalouden tietämys on 

lisääntynyt alueella. 

 

Erityistavoite 4: Julkisen sektorin 

tietämys ja osaaminen vihreästä 

kasvusta ja resurssitehokkuudesta 

on lisääntynyt alueella 



Yhteiset 
työmarkkinat 

 Rajat ylittävien työllistämisaloitteiden 

määrä on lisääntynyt. 

 

Erityistavoite 1:Rajat ylittävä 

liikkuvuus työmarkkinoilla on 

lisääntynyt. 



Yhteiset 
työmarkkinat 
 
Saamelaiselinkeinoihin liittyvien 

koulustustoimenpiteiden lisääntyminen. 

 

Uniikkitavoite Sápmi: Osaamisen 

vahvistuminen saamelaisissa 

elinkeinoissa. 

 



Toimien valintaa johtavat periaatteet 

Rajat ylittävä 

lisäarvo 

Tulokset 

EU:n Itämeri 

strategia 

Pysyvät 

vaikutukset 

Horisontaaliset 
periaatteet 

Painopistealueet 



Yhteistyörakenteet - 
rajat ylittävät 
verkostot 
(tutustua toisiinsa/ 
toistensa 
toimintaan) 

  
  - Tunnistetaan 

ajankohtaiset toimijat 
- Solmitaan uusia 
yhteyksiä 
- Vahvistetaan yhteyksiä 
- Luodaan edellytykset 
jatkuvalle yhteistyölle  
 

Keskinäinen 
tiedonvälitys 
- paikallinen 
lisäarvo 
(toinen toisiltaan 
oppiminen) 

- Hankeosapuolten 
välinen  
tiedonvaihto edistää 
toimintaa rajan 
kummallakin puolella 
- ”Opimme toisilta, toiset 
oppivat meiltä” 

Yhteinen 
ongelmanratkaisu - 
yhteinen lisäarvo 
(yhdessä 
oppiminen 

- Hankeosapuolilla sekä  
mahdollisella  
vastaanottajalla ja 
kohderyhmällä on 
yhteinen 
ongelma 
- Ongelma ratkaistaan  
yhteistyön avulla 

Rajaesteiden poistaminen 

Hankkeet, joiden tarkoituksena on juridisten, hallinnollisten, fyysisten tai koettujen rajaesteiden poistaminen 

Raja resurssina 

Hankkeet, joissa rajat ylittävät yhtäläisyydet ja erot nähdään välttämättömänä resurssina tulosten saavuttamisessa 

ja yhteisessä tietotason kohottamisessa, esim. tutkimuksista ja asiantuntijoilta saatujen tietojen avulla.  

Kriittisen massan hyödyntäminen 

Hankkeet, joissa rajat ylittävän yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia käytetään tulosten saavuttamisen 

edellytyksenä (esim. suurempi määrä yrityksiä, opiskelijoita, matkailijoita jne.). 

Rajat ylittävä 
lisäarvo 

Viite: Kontigo 



Horisontaaliset periaatteet 

 • Kestävä kehitys 

• Yhdenvertaisuus ja syrjinnän torjunta  

• Sukupuolten välinen tasa-arvo  

• Saamen kieli 
 



Painopistealueet 

 

Palvelusektorin 
elinkeinot 

Perusteollisuuden ja pk-
yritysten välinen 
yhteistoiminta 

Energia- ja 
ympäristötekniikka 

/Clean Tech 

Digitaaliset 
palveluelinkeinot 

Testaustoiminta 

Kulttuuri ja luovat 
elinkeinot 

Saamelaiselinkeinot 



Priorisoinnissa käytettävät valintaperusteet 
• Ruotsi + Suomi + Norja 

• uusia toimijoita 

• innovatiivisia  

• ideat syntyvät elinkeinoelämän aloitteesta  

• sisältävät elinkeinoelämän tekijöitä 

• yksityisrahoitusta  

• EU:n Itämeren alueen strategia  

• Horisontaaliset kriteerit 

• pysyviä tuloksia 

• arktinen kasvu 



Ohjelmaorganisaatio 

 Seurantakomitea 

HK 
Osa-alue Pohjoinen HK 

Osa-alue Sápmi 

Hallintoviranomainen 
Länsstyrelsen Norrbotten 

 
Yhteinen sihteeristö  

(EU-rahoitus) 

Länsstyrelsen Norrbotten ja Sametinget Sverige 

 Sihteeristö  
(Norjan rahoitus) 

Troms ja Nord-Trøndelags fylken 

Infopoint 
Lapin Liitto , Finland   

 

SLC 
(Second Level Control)  

Tarkastusviranomainen 

Ekonomistyrningsverket 

FLC 
(First Level Control) 

Länsstyrelsen Norrbotten 

ja TEM 



Budjetti EU / IR 

ERDF IR 

1 3,2 MEUR 1,0 MEUR 

2 6,7 MEUR 0,9 MEUR 

3 6,4 MEUR 1,3 MEUR 

4 2,3 MEUR 0,4 MEUR 

IR = n. 10,2 milj. 
NOK 



 

Säätelevät 

dokumentit 

 • EU- säännöt 

• Kansallinen laki (Ruotsi, Suomi, 

Norja) 

• Interreg Pohjoinen 2014-2020 

hankekäsikirja 
http://www.interregnord.com/projekthandbok/ 
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Hankekumppanuus 

 • Vähintään kaksi kumppania 

kahdesta maasta 

• Johtava tuensaaja 

• Muut tuensaajat 

• Yhteistyösopimus 

 



Budjetti ja rahoitus 

 • Henkilöstökustannukset 

• Välilliset kustannukset (Konttori- ja hallintokulut) 

• Ulkopuoliset asiantuntija- ja palvelukustannukset 

• Matkat ja majoituskustannukset 

• Laitemenot 

• Hankkeen tulot 

• Vastinrahoitus 

• EU-tuki / IR-tuki 

 



Budjetti - Henkilöstö 

 
Työsuhde Työaikaraportointi Työsopimus/ 

Tehtävänkuvaus 

Kokopäivätyö x 

Osa-aika, kiinteä % x 

Osa-aika, vaihteleva x x 

Tuntipalkkalainen x x 



Budjetti – Välilliset kustannukset 

 
• ”Toimisto- ja hallintomenojen” sijasta 

• Välilliset kustannukset – 15 % suorista henkilöstökustannuksista 

• Ei tarvitse kirjata hankkeelle 

• Ei vaadita tositteita 

 



Rahoitus - EU-tuki ja IR-tuki 

 

Max 65% EU-tuki     Max 50% IR-tuki 

www.minansokan.se     www.regionalforvaltning.no 
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http://www.regionalforvaltning.no/


Vastinrahoitus 

 
• Mistä voi anoa vastinrahoitusta? 

• Kuinka anotaan vastinrahoitusta? 

• Milloin anotte vastinrahoitusta? 

 



Tiedotus – miksi? 

 
Suurin osa niistä, jotka 

asuvat raja-alueilla, eivät 
ole tietoisia ohjelmien 

toimenpiteistä! 

Källa: Flash Eurobarometer 422 


