Euroopan sosiaalirahaston rahoitus ja
aluekehitysrahoitus yrityksille
Etelä-Karjalan MYR 13.11.2017

Kestävää kasvua ja työtä Manner-Suomen
rakennerahasto-ohjelma
• Euroopan aluekehitysrasto toimintalinjat 1 – 2
• Euroopan sosiaalirahasto toimintalinjat 3 – 5
• Hallinnoijina ELY-keskukset ja maakuntien liitot.
ELY-keskus myöntää yritysten kehittämisavustuksia
ja yritysten toimintaympäristötukia (EAKR) ja ESRrahoitusta kehittämishankkeille
maakunnan liitto kehittämisavustuksia
yleishyödyllisille yhteisöille (EAKR)
* Arviointi erityistavoitekohtaisten kriteerien mukaan
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Yritysten kehittämisavustukset osana
rakennerahasto-ohjelmaa:
• Myönnetään
valtionavustuksesta
yritystoiminnan kehittämiseksi
(9/2014) annetun lain mukaan
• Rahoitetaan hankkeita –
eriytettävissa normaalista
toiminnasta
• Täytettävä vähintään puolet
erityistavoitekohtaisista
arviointikriteereistä
• Maksetaan jälkikäteen
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• ETELÄ-KARJALASSA
MYÖNNETTY 2014 –
2020 : 51 kpl YRITYSKOHTAISTA AVUSTUSTA
3.038.140 €
Vuonna 2017: 736.000
euroa 10:lle yrityshankkeelle

Mitä rahoitetaan pk-yrityksille
•
•
•
•

Pk-yrityksille, myös mikroyrityksille
Pitää olla edellytykset kannattavaan toimintaan
Tuotannollisiin kone- ja laiteinvestointeihin tuki 10 – 20 %
Liiketoiminnan kehittäminen: kansainvälistyminen, T&K,
muu kehittäminen: avustusprosentti 35 – 50 %;
myönnettävä avustus vähintään 5.000 euroa. Hanke voi
sisältää asiantuntijapalveluita, osallistumismaksuja ja
matkakuluja (messut) sekä joissakin tapauksissa
palkkakuluja.
• III tukialueella ei voi tukea suuryrityksiä.
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ESR- Kolmella toimintalinjalla,
mutta kuudessa erityistavoitteessa
• Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
–
–
–

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen
Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

• Toimintalinja 4: Koulutus-, ammattitaito- ja elinikäinen
oppiminen
- Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
- Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

• Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
torjunta
- Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

5

Sinikka Kauranen

13.11.2017

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / alueosiossa
maakunnallinen kehys – myös valtakunnallista
• 3 toimintalinjalla;
kuudessa
erityistavoitteessa
• Erityistavoitteilla sekä
tuotos että tulos
indikaattoreita
arviointikriteereissä
• Tuotos muodostuu
ihmisten sijoittumisesta
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• Etelä-Karjalassa
käynnistynyt:
• 11 hanketta TL 3
• 11 hanketta TL 4
• 14 hanketta TL 5

Hakuajat – sovittu TEMin johdolla valtakunnalliset
yhtenevät hakuajat
• Maaliskuun 5. pv – toimintalinja 3
• Toukokuun 31. pv – kv-haku (hyväksyttävillä hankkeilla
pitää olla eurooppalainen kumppani tai kumppaneita)
• Lokakuun 1. pv – toimintalinjat 4 ja 5 (hankkeilla
kokorajoitus).
• Hämeen ELY-keskus ei järjestä valtakunnallisen osan
hakuja vuonna 2018.
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