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Satakunta
Tässä hankehaussa toimintalinjat:
• 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
• 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
• 9 REACT-EU:n ESR toimenpiteet

tl 3 ja 4 painotukset
1. Erityisesti nuorille hankkeita, joissa on ”etsivää toimintaa” ja erilaista
henkilökohtaista tukea esim. opinnoissa kiinni pysymiseksi.
2.

Pitkäaikaistyöttömyyttä ennalta ehkäiseviä ja osaamisen kehittämiseen tähtääviä
hankkeita, joilla lisätään työnhakijoiden, myös nuorten, mahdollisuuksia kehittää
osaamistaan ja ammattitaitoaan pitkittyneen lomautuksen ja työttömyyden aikana,
vaihtoehtona myös itsensä työllistäminen ammatinharjoittajana tai muun
yritystoiminnan kautta.

3.

Yrittäjien ja pk-yritysten kehittämiseen liiketoiminnan tuottavuuden ja
työhyvinvoinnin kehittämistä edistäviä hankkeita

Satakunnan elpymissuunnitelma: Satakunnan kasvun mahdollisuus
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TL 9 REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen Toimilla tuetaan digitaalisten
ja etäpalveluiden hyödynnettävyyttä niiden käyttäjien digitaalisten
taitojen parantamisella. Toimilla parannetaan työikäisen väestön
mahdollisuuksia työllistyä, kehittyä työssään ja opinnoissaan sekä
estää heidän syrjäytymistään
12.4 Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden
edistäminen Toimenpiteisiin osallistuneiden pk-yritysten ja niiden
henkilökunnan kyvykkyys sopeutua, mukautua ja hyödyntää nopeita ja
ennakoimattomia muutoksia parantuu. Keinot ja osaaminen kriisistä
palautumiseen on parantunut. Edistetään vihreää siirtymää ja kestävää
kehitystä
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Erityistavoite 12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen
Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja
toimenpiteitä:
•

Parannetaan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa nopeasti
tapahtumassa olevaan digiloikkaan

•

Kehitetään digitaalisia palveluita ja mm. digitaalisia oppimisympäristöjä (pl.
investoinnit laitteisiin)

Kohderyhmät: työssä olevat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat,
opiskelijat, nuoret, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja muut vaikeassa
työmarkkina-asemassa olevat henkilöt; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, terveys-,
kuntoutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tarjoajat, toiminnassa mukana olevat
työnantajat ja itsensä työllistäjät
Tuensaajat: kunnat; työllisyys-, koulutus-, sosiaali-, kuntoutus- ja
kulttuuripalvelujen tarjoajat; tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt,
sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt, säätiöt ja yritykset
Rahoittaja: ELY- keskus
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ESR 12.3. Erityiset valintaperusteet
Erityistavoite 12.3 Digitaalisten taitojen parantaminen
Hanke kohdistuu henkilöihin tai organisaatioihin, joiden tilanne koronapandemiasta seuranneen
digiloikan vuoksi on muodostunut haasteelliseksi
Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.

Painotus
%

20
5

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin
palveluihin ja/tai toimintamalleihin hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja

20

Hankkeessa parannetaan osallistujien digitaalisia taitoja heidän työmarkkina-asemansa parantamiseksi
ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisensa ja hyvinvointinsa edistämiseksi

20

Hanke vahvistaa kansalaistoimija- ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja.

5

Hanke edistää toimijoiden yhteistyötä

5

Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035 tavoitteen toteumista

5

Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.

5

Hanke tukee yhdenvertaisuutta.

5

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

5

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

5

Yhteensä

100

Alueellinen valintaperuste (pisteet 1-5):

6

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.

50

Hanke tukee toteutusalueen selviytymissuunnitelman tavoitteita.

50
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Erityistavoite 12.4 Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden
lisääminen
Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:
•

Tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista, joilla edistetään yritysten ja
niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista (pl. digitaidot) ja muutoskyvykkyyttä nopeasti
muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämiseksi

•

Parannetaan yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa

•

Tarjotaan keinoja niin johtajien kuin henkilöstön, yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien
työhyvinvointiin uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa

•

Tuetaan valmiuksia, joilla edistetään yritysten vihreää siirtymistä ja innovointia

Kohderyhmät: mikro-ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä
irtisanomisuhanalaiset; kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja
yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat;
Tuensaajat: yritykset, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, tutkimus- ja
koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät järjestöt ja säätiöt
Rahoittaja: ELY- keskus
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ESR 12.4 erityiset valintaperusteet
Erityistavoite 12.4 Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

Painotus %

Hanke kohdistuu yrityksiin ja niiden henkilöstöön, joihin koronapandemian seurauksena muuttunut
toimintaympäristö on vaikuttanut haitallisesti

20

Hankkeen toimenpiteillä edistetään työllisyyttä välittömästi tai välillisesti.

10

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja tai tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin
toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

15

Hanke edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja.

5

Hankkeen toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia ja/tai työn tuottavuutta koronapandemiasta
aiheutuneesta kriisistä selviytymiseksi

15

Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035 tavoitteen toteumista

15

Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa

5

Hanke tukee yhdenvertaisuutta

5

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

5

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.

5

Yhteensä

100

Alueellinen valintaperuste (pisteet 1-5):

8

Hanke tukee toteutusalueen maakuntaohjelmien tavoitteita.

50

Hanke tukee toteutusalueen selviytymissuunnitelman tavoitteita.

50
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Hakemuksen tekeminen

REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että
valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että
eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021
lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta
alueille.
Ohjelmanmuutosasiakirja löytyy https://www.rakennerahastot.fi/uutiset//asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/react-eu-askeleen-lahempanatoimeenpanoa/maximized
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Hakemuksen tekeminen
Mikäli kehittämishankkeen toiminta kohdistuu työttömiin henkilöihin, on
hankkeen toimenpiteistä ja yhteistyöstä
(esimerkiksi asiakasohjaus) keskusteltava TE-toimiston kanssa ennen
rahoituksen hakemista. Yhteistyön sisältö tulee kuvata
hakemuslomakkeessa. Asiakasohjaus hankkeeseen on hankkeen toteuttajien
vastuulla.
Mikro- ja pk-yrityksiin sekä muihin työorganisaatioihin kohdistuvissa
hankkeissa on oltava tiedossa riittävä määrä niihin sitoutuneita yrityksiä ja
muita työorganisaatioita ( aiesopimukset, aiesitoumukset)
ELY-keskus voi myöntää hankkeelle tukea enintään 80 % hankkeen
kustannuksista.
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Hakemuksen tekeminen
Hakemukset täytetään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmän kautta.
Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin
hakemuksen täyttöohjeisiin.
EURA 2014 -järjestelmän sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan
Digi- ja väestötietoviraston vahvaa Suomi.fi-tunnistusta käyttäen.

Lisätietoa asiasta löytyy www.rakennerahastot.fi
Hakuohje julkaistaan
www.rakennerahastot.fi – Ajankohtaista – Hakuajat – Länsi-Suomen
hankehaut
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Alueelliset yhteystiedot
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely

Johanna Latvala
Rahoitusasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh 0295 027 700
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EU-rahoitus/Länsi-Suomen suuralue
Länsi-Suomen rakennerahastojen viestintäkanavat:
Nettisivut: http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue
Facebook: https://www.facebook.com/Länsi-Suomen-rakennerahastot281851172282004/
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