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Yhteistyöllä enemmän

• Rajanylittävän yhteistyön ohjelmat (CBC) ovat keskeinen osa EU:n 

ja Venäjän välistä strategista kumppanuutta (Venäjä-ohjelmat) ja 

EU:n naapuruuspolitiikkaa (muut ohjelmat)

• CBC –ohjelmat toteutetaan Euroopan naapuruuspolitiikan 

työvälineen alla (ENI)
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CBC -ohjelmat
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• Yhteensä 17 ohjelmaa

– Maarajaohjelmat (12)

– Yhteisen merialtaan ympärille 

sijoittuvat ohjelmat (4)

– Merirajaohjelmat (1)



CBC –ohjelmat Suomen 

ja Venäjän rajalla
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• KolArctic

• Karelia

• Kaakkois-Suomi -Venäjä



KARELIA CBC

ohjelma-alue
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Ohjelman hallintoelimet 

• Seurantakomitea ohjaa ohjelman toteutusta ja vastaa lopullisista 

hankevalinnoista

• Valintakomitea arvioi saapuneet hankehakemukset

• Komiteajäsenet edustavat kansallisen ja aluetason viranomaisia 

molemmissa maissa
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Ohjelman hallintoelimet 

• Hallintoviranomainen vastaa ohjelman hallinnollisesta 

toimeenpanosta ja mm. hankevalintaprosessien toteutuksesta

• Ohjelman sivutoimisto Petroskoissa avustaa ohjelman 

hallintoviranomaista ohjelman hallinnollisessa toimeenpanossa 
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43

16.12.2016

Milj. €

Kokonaisrahoitus

Toimintalinjaa Hankkeiden toteutusaika

4 2017-2022

Karelia CBC -ohjelma



Rahoituslähteet; milj. €

21,5

10,75

10,75 EU

Venäjä

Suomi
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Ohjelman tavoite 

• Tavoitteena kehittää alueen houkuttelevuutta asuin- ja 

työskentelypaikkana sekä yritysten sijaintipaikkana

• Päätavoitetta toteuttamaan on muodostettu 4 toimintalinjaa
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Ohjelman toimintalinjat 

• Taloudellinen yhteistyö

• Kulttuuri

• Ympäristö

• Rajanylitykset
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Toimintalinjojen rahoitus; milj. €

8,72

5,20

8,03

15,05

Taloudellinen yhteistyö

Kulttuuri

Ympäristö

Rajanylitykset
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Hanketyypit ja 

valintamenettelyt 

Marko Ruokangas



Hanketyypit ja hankkeiden valinta 

• Hakukierrokset Mikrohankkeet

Normaalit kehittämishankkeet

• Hankkeet määritetty ohjelmaan Laajat investointihankkeet
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Kehittämishankkeet 

• Yhteistyöhankkeita toimintalinjoilla 1 – 3 

• Hakumenettely kaksivaiheinen:

1. Hankeideat

2. Parhaat hankeideat kutsutaan toiseen vaiheeseen

• Tuki enintään 90 % hankkeen kustannuksista 
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Mitä kehittämishankkeet eivät ole? 

• Yritystukia yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen 

(hankkeilla selkeä yleishyödyllinen luonne)

• Tukea hankkeessa mukana olevien kumppaneiden normaalin 

toiminnan rahoittamiseen (ns. toimintatuki) 
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Mikrohankkeet 

• Valmistelevat laajempia kehittämis- tai investointikokonaisuuksia

• Tähtäävät Karelia CBC ohjelman vuoden 2018 hakuihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin

• Kesto max 1 vuosi

• Kokonaisbudjetti enintään 50 000 €, max tuki 90 %
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Mikrohankkeet 

• Kytkeytyvät ohjelman toimintalinjoihin 1. Taloudellinen yhteistyö 

sekä 2. Ympäristö 

• EI esim. yksittäisten yritysten markkinatutkimukset tai pelkästään 

hankehakemuksen kirjoittaminen
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Hakukierrokset 2017 

• Mikro (TL 1 ja 3): 16.1.-23.3.2017 Rahoitus:1 000 000 €

Kehittämishankkeet

• Kulttuuri 16.1.-31.3.2017 Rahoitus: 3 693 054 €

• Ympäristö 2.3.-11.5.2017 Rahoitus: 3 500 000 €

• Taloudellinen yhteistyö 2.3.-11.5.2017 Rahoitus: 2 500 000 €
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Seuraavat hakukierrokset 

• Mikrohankkeet (TL1): 2018 Rahoitus: 500 000 €

Kehittämishankkeet

• Taloudellinen yhteistyö 2018 Rahoitus: 2 724 262 €

• Ympäristö 2018 Rahoitus: 4 025 000 €

• Kulttuuri 2019 Rahoitus: 1 509 054 €

• Taloudellinen yhteistyö 2019 Rahoitus: 2 500 000 €
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Rahoituksen hakeminen ja 

valintaprosessi

Marko Ruokangas



Hakeminen 

• Hakuohjeistus julkistetaan haun avautumispäivänä

• Hakemus laaditaan ja jätetään sähköisessä järjestelmässä 

(PROMAS)

• Järjestelmä avautuu haun avaamispäivänä

• Jokaiselle hakemukselle haetaan oma tunnus, pääpartneri voi luoda 

tunnuksia partnereilleen
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Hakeminen, kehittämishankkeet, 1. vaihe

• Hankeidean kuvaus

• Kukin hanke kytkeytyy yhteen toimintalinjaan

• Erityinen huomio relevanssissa sekä hankelogiikassa

• HUOM. Ohjelma rahoittaa yhteistyöhankkeita ja hankeidean 

valmistelukin tulee tehdä yhteistyössä – kumppaneiden sitoutuminen!

• Arvio hankkeen kokonaiskustannuksista
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Hakeminen, mikrohankkeet

• Hankeidean kuvaus

• Erityinen huomio relevanssissa sekä hankkeen tuotoksissa 

• Valmisteluhankkeetkin ovat yhteistyöhankkeita!

• Hakemuksen mukana toimitettava myös:

– Budjetti

– Looginen viitekehys -matriisi 
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Hakemuksen toimittaminen 

• Sähköinen hakemus lähetetään järjestelmässä hakuajan puitteissa 

(lähettäminen ei ole mahdollista hakuajan päättymisen jälkeen)

• Hakemuksesta tulee toimittaa lisäksi alkuperäinen allekirjoitettu kappale

• Allekirjoitetun hakemuksen toimittaminen: 

– Hallintoviranomaiselle Ouluun tai

– Ohjelman sivutoimistoon Petroskoihin

• Määräaikojen noudattaminen! 
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Hanke-esitysten arviointi ja valinta 

• Hanke-esitysten arviointi: Valintakomitea

• Päätös hankkeiden valinnasta: Seurantakomitea

• Valintakriteeristö:
– relevanssi, laatu, tulokset ja kestävyys

– kustannustehokkuus ja taloudellinen ja operatiivinen kapasiteetti

• Yleiset periaatteet: valintaprosessin riippumattomuus, läpinäkyvyys sekä 
hakemusten tasavertainen kohtelu 
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Päätöksentekoaikataulu 

• Mikrohankkeet seurantakomitean päätös viikolla 24 

Kehittämishankkeet, Kulttuuri: 
– Kutsu toiseen vaiheeseen viikolla 20 / 21; toinen vaihe avautuu 30.5.

– Toisen vaiheen koulutustilaisuus viikolla 24

• Taloudellinen yhteistyö ja ympäristö: 
– Kutsu toiseen vaiheeseen viikolla 26; toinen vaihe avautuu 2.8. 

– Toisen vaiheen koulutustilaisuus viikolla 34
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Hanketyön 

perusperiaatteet 

Marko Ruokangas



Mistä kumppanit voivat tulla? 

• Minimivaatimus: vähintään yksi kumppani ohjelman ydinalueelta 

molemmilta puolin rajaa  

• Kumppaneita voi olla myös rajautuvilta alueilta

• Kansallisen tason organisaatiot Helsingistä, Moskovasta ja 

Pietarista
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Kumppaneiden roolit sekä vastuut 

• Jokaisessa hankkeessa oltava pääkumppani (lead partner -periaate)

• Jokaisen kumppanin osallistuttava joko hankkeen rahoitukseen tai 
henkilöresursointiin

• Jokaisella kumppanilla on hankkeen toteutuksessa selkeä rooli ja 
toimenpiteitä

• Kumppaneiden keskinäisen vastuunjaon periaatteet määritellään 
pakollisissa kumppanisopimuksissa  
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Huomioitavaa kumppanuuksista 

• Pääpartneri: kumppaneista se, jolla parhaat edellytykset suoriutua 

pääpartnerin velvoitteista

• Venäläiset yksityisoikeudelliset tahot kumppaneina:

– Mikäli pääkumppanina, niin vastuunjakoa koskevat kysymykset selvitettävä 

ennen kuin hankesopimus voidaan allekirjoittaa

– Tavallisena kumppanina: pääkumppanin suurempi vastuu tai vastuunjako muiden 

kumppaneiden kanssa   
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Tukikelpoisuuskriteerit, kehittämishankkeet 

• Tukikelpoisten kustannusten tulee

– olla syntynyt hankkeen toteutusaikana

– sisältyä hankkeen budjettiin

– olla välttämättömiä hankkeen toteutukselle

– olla todennettavissa ja sisältyä hanketoimijan kirjanpitoon

– olla kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia 

– perustua todistusarvon omaaviin tositteisiin
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Tukikelpoiset kustannukset kehittämishankkeissa 

• Palkat

• Matkat

• Laitteet ja tarvikkeet

• Investoinnit

• Ostopalvelut

• Hallinnolliset kustannukset (max. 7 prosenttia hankkeen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista)
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Mikrohankkeissa hyväksyttävät 

kustannukset 

• Palkat

• Matkat

Kustannusten muodostumisperusteet yksilöidään ja sovitaan 

sopimusneuvotteluissa, jonka jälkeen kuluihin ei kohdenneta 

jälkitarkastusta (ns. lumb sum)
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Hankesopimukset 

• Hyväksyttyjen hankkeiden kanssa laaditaan toteuttamista koskeva 

sopimus hankkeen pääkumppaninen sekä ohjelman 

hallintoviranomaisen välillä

• Sopimuspohja on sama kaikille hankkeille, mallisopimus tulee esille 

ohjelman nettisivuille

• Sopimuksen liitteeksi tulevat toteuttamista koskevat yleiset ehdot
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Kumppanisopimukset 

• Pääkumppani neuvottelee kumppanisopimukset kaikkien 

hankkeeseen osallistuvien partnereiden kanssa

• Ohjelman nettisivuille tullaan sisällyttämään indikatiivinen

mallisopimus sekä ohjeita asioista, joita jokaiseen sopimukseen 

tulee vähintään sisällyttää 
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Tietoa toteutetuista hankkeista 

• KEEP:  http://www.keep.eu

• CBC hanketietokanta: http://www.enicbc.fi/cbcprojects
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Hakijoita tukeva aineisto 

• Hakeminen: guidelines

• Hakeminen + hankkeiden toteutus: ohjelmamanuaali

• Sopimus sekä yleisehdot

• Tilintarkastajien toimintaohjeistukset
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Lisätietoja hakukierroksista 

• Ohjelman hallintoviranomainen:

– Jarkko Kärkimaa (jarkko.karkimaa@kareliacbc.info)

– Henna-Mari Laurila (henna-mari.laurila@kareliacbc.info)

• Petroskoin sivutoimisto

– Dmitri Bazegski (dmitri.bazegski@kareliacbc.info)
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Kiitos huomiostanne!

Lisätietoja:

http://www.kareliacbc.fi/
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