KARELIA RAJANYLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMA 2021-2027

Karelia rajanylittävän yhteistyön ohjelman rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Ohjelman
kokonaisrahoitus vahvistetaan syksyn 2021 aikana.

Ohjelma-alue

Ohjelma-alueeseen kuuluvat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat Suomesta sekä
Karjalan tasavalta Venäjältä.

Ohjelman strategia
Ohjelmointiprosessin aikana määriteltiin seuraavat yleiset kehittämishaasteet:
-

Ohjelma-alueen väestön määrä pienenee ja väestö ikääntyy. Alue on harvaanasuttu ja asutus on
keskittymässä alueen pääkeskuksiin.
Alueellinen bruttokansantuote on molemmissa maissa alle maan keskiarvon. Myös työttömyys on
alueilla keskimääräistä korkeampaa. Yrityksillä on haasteita saada osaavaa työvoimaa.
Ilmastonmuutos sekä biodiversiteetin kaventuminen vaikuttavat ohjelma-alueeseen.

-

Korona on haastanut aluetalouksia ja erityisesti tiettyjä toimialoja, kuten matkailu, ja pysäyttänyt
rajan yli tapahtuvat ihmisten tapaamiset ja kontaktit.

Ohjelmalle toimintalinjat vastavat yllä esitettyihin haasteisiin.

Toimintalinja 1. Kilpailukykyinen aluetalous
Kilpailukykyinen aluetalous ja yrityselämä ovat keskeisiä ihmisten hyvinvoinnille harvaanasutulla ohjelmaalueella.
Toimintalinjalle määriteltiin kaksi erityistavoitetta: tutkimus ja innovaatiot sekä PK-yritysten kilpailukyky.
Nämä erityistavoitteet keskittyvät:
-

muodostamaan rajanylittäviä tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksia
kehittämään rajanylittäviä klustereita ja ekosysteemejä
parantamaan PK-yritysten kilpailukykyä

Toimintalinja 2. Ympäristö
Ympäristö on ohjelma-alueelle kilpailuetu ja vetovoimatekijä. Rajanylittävällä yhteistyöllä alueet kootaan
pohtimaan ratkaisuja yhteisiin ympäristöhaasteisiin.
Toimintalinjalle määriteltiin neljä erityistavoitetta: energiatehokkuus, kestävä vesienhallinta, kiertotalous
sekä luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus. Näillä erityistavoitteilla pyritään rajanylittävän
yhteistyön avulla:
-

vähentämään energiankulutusta sekä kasvihuonekaasujen ja mustan hiilen päästöjä
pienentämään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta
parantamaan puhtaan juomaveden saavutettavuutta
tukemaan siirtymistä kiertotalouteen
suojelemaan ja säilyttämään luonnon monimuotoisuutta
kehittämään vihreää infrastruktuuria rakennetuissa ympäristöissä
tukemaan luonnonsuojelua

Toimintalinja 3. Matkailu
Matkailu on alueen talouden näkökulmasta merkittävä toimiala ja työllistäjä. Matkailutoimintalinja tukee
toimialaa sopeutumaan koronanjälkeiseen uuteen tilanteeseen, haasteisiin trendeihin. Toimintalijan
toteutus perustuu paikallisten ja alueellisten toimijoiden laatimaan monisektoraaliseen matkailun
kehittämisstrategiaan, joka on rakennettu Euregio Karelia -strategian alle. Toimintalinjalla tuetaan toimia,
jotka kehittävät aluetta matkailukohteena.

Toimintalinja 4. Kulttuuri
Toimintalinjalla kehitetään kulttuuritoimialaa yli rajan tavoitteena parantaa alueen houkuttelevuutta ja
aluetaloutta. Pyrkimyksenä on myös rakentaa alueen rajanylittävää kulttuuri-identiteettiä. Toimintalinjan
toteutus perustuu paikallisten ja alueellisten toimijoiden laatimaan kulttuurin kehittämisstrategiaan, joka
on rakennettu Euregio Karelia -strategian alle.

Toimintalinja 5. Ihmisten kanssakäyminen (people to people)
Ihmisten kohtaamiset ovat rajanylittävän yhteistyön keskiössä. Toimintalinjalla pyritään parantamaan
naapureita koskevaa osaamista ja tietoa sekä lisäämään keskinäistä luottamusta
-

kehittämällä rajanylittäviä ihmisten kohtaamisia
vahvistamalla kansalaisjärjestöjen yhteistyötä yli rajan

Ohjelman toimeenpano
Ohjelma ja sen toimintalinjat toteutetaan hankkeilla, jotka valitaan hakukierrosten kautta. Rahoitus
myönnetään hankkeille tukena. Hankkeiden valinnasta vastaa ohjelman seurantakomitea ja toteutettavaksi
valittavien hankkeiden tulee vastata ohjelman seurantakomitean asettamaan valintakriteeristöön.

Ohjelman hallintorakenteet
Seurantakomitea on ohjelman korkein päätöksiä tekevä toimielin. Komitean jäsenet edustavat ainakin
kansallisen tason ministeriöitä Suomessa ja Venäjällä sekä ohjelma-alueen alueviranomaisia.
Hallintoviranomainen on vastuussa ohjelman toimeenpanosta sihteeristön ja Petroskoissa sijaitsevan
ohjelman sivutoimiston avustuksella.

Yhteystiedot / lisätietoa
http://www.kareliacbc.fi

