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Itämeren alueen Interreg – ohjelma -
kansallisen vastinrahoituksen haku
• Ei muutoksia aiempiin menettelytapoihin

• Tämä ohjelmakausi entisellä mallilla

• Muutoksia mahdollisesti seuraavalla 
ohjelmakaudella 
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Itämeren alueen ja Keskisen Itämeren EAY -
ohjelmien kansallinen rahoitus

• Ohjelmasta rahoitetaan yleensä enintään 75 % 
suomalaisen hankekumppanin tukikelpoisista 
kustannuksista.

• Loppuosa kustannuksista – kansallinen 
rahoitusosuus - kumppaneiden on katettava 
joko omalla tai muilta rahoittajilta saatavalla 
rahoituksella
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• Suomen valtio on varautunut kattamaan osan 
rakennerahastohankkeisiin osallistuvien 
suomalaisten kumppaneiden tarvitsemasta 
kansallisesta rahoituksesta 

• Työ- ja elinkeinoministeriö ei missään 
tapauksessa myönnä koko tarvittavaa 
kansallista vastinrahoitusta, vaan edellyttää 
aina suomalaisilta kumppaneilta myös 
omarahoitusta osoituksena niiden 
sitoutumisesta hankkeeseen.

9.11.2017 4



• Työ- ja elinkeinoministeriön osuus on 
pääsääntöisesti enintään 70 % kansallisesta 
rahoituksesta ja kumppaneiden rahoitusosuus 
vastaavasti vähintään 30 % kansallisesta 
rahoituksesta. 

• ”Kumppaneiden rahoitusosuudella” 
tarkoitetaan  kumppaneiden omarahoitusta 
(joka on pakollinen) sekä  muilta kansallisilta 
rahoittajilta kuin TEM:ltä (esim. kunnilta tai 
maakunnan liitoilta) saatavaa rahoitusta.
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Nyt avoinna olevien hakujen 
rahoitussitoumusten toimittamisen 
aikataulu
• Itämeren alueen ohjelman prioriteettien 1-3 3. 

hakukierroksella vastinrahoitussitoumuksen 
hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa 
viimeistään perjantaina 2.4.2018
sähköpostitse TEM:n kirjaamoon 
(kirjaamo@tem.fi)
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• Itämeren alueen ohjelman projektialustoja 
koskevalla 1.  hakukierroksella  
rahoitussitoumuksen hakemuslomake liitteineen 
tulee toimittaa viimeistään 26.1.2018 
sähköpostitse TEM:n kirjaamoon 
(kirjaamo@tem.fi). 

• Käsittelyn nopeuttamiseksi hakemuslomakkeet ja 
tiiviit suomenkieliset kuvaukset (Liite 2) tulee 
lähettää samanaikaisesti sähköpostitse tiedoksi 
Marikki Järviselle (marikki.jarvinen@tem.fi) ja 
Riitta Vartialle (riitta.vartia@tem.fi) sekä 
osoitteeseen interreg@tem.fi
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Pohjoinen periferia ja Arktis - ohjelma

• Ohjelmasta rahoitetaan yleensä enintään 65 % 
suomalaisen hankekumppanin tukikelpoisista 
kustannuksista. Siitä poiketen rahoitetaan enintään 
50 % pk-yrityksen tukikelpoisista kustannuksista. 

• Työ- ja elinkeinoministeriön osuus on pääsääntöisesti 
enintään 70 % kansallisesta rahoituksesta ja 
kumppaneiden rahoitusosuus1 vastaavasti vähintään 
30 % kansallisesta rahoituksesta. 
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• Pohjoisen periferian ohjelmassa TEM ei 
pääsääntöisesti myönnä enempää kuin 200.000 
euroa tai vähempää kuin 50.000 euroa 
vastinrahoitusta hanketta kohden 

• Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelman 5. 
hakukierroksella TEM:n rahoitussitoumusta koskeva 
hakemus tulee toimittaa viimeistään torstaina 
1.2.2018 sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön 
kirjaamoon kirjaamo@tem.fi sekä hakemusten 
käsittelijöille interreg@tem.fi. 
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Tietoa TEM:n vastinrahoituksesta löytyy 
www.rakennerahastot.fi –portaalin EAY -sivustolta.

Tietoa ja neuvoja antavat tarvittaessa myös TEM:n
yhteyshenkilöt:
Marikki Järvinen (marikki.jarvinen@tem.fi, puh. 029 
50 64933)
Riitta Vartia (riitta.vartia@tem.fi)
Tuulia Väliheikki (tuulia.valiheikki@tem.fi, puh. 029 
504 8288)
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