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KIRJE 14.2.2019
LAPIN LIITTO

(sisältää määräajan 7.3.2019)

Jakelu:
Lapin kunnat, Lapin korkeakoulukonserni, Lapin ammatilliset oppilaitokset ja muut oppilaitokset,
Lapin tutkimuslaitokset ja -yksiköt, Lapin kauppakamari, Lapin yrittäjät, Lapin järjestöt, Lapin Leaderit, Saamelaiskäräjät

Lapin maakuntaohjelman (Lappi-sopimus) 2018–2021 toimeenpanosuunnitelman tietojen
täydentäminen rakennerahasto-ohjelman 2014–2021 toteuttamisen sekä uuden EUohjelmakauden rahoitusohjelmien 2021–2026 valmistelun tueksi

Hyvä Vastaanottaja,
Lapin maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 15.10.2018 hyväksynyt Lapin maakuntaohjelman 2018–2021 (Lappi-sopimus) toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019–2020.
Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020 toteutus jatkuu sekä Suomen kansallisen
rakennerahasto-ohjelman että kansainvälisten rahoitusohjelmien toteuttamisessa vuoteen 2023 saakka. Uusia hankkeita rahoitetaan edelleen ja Lapin toimijoille suunnattavaa rahoitusta on käytettävissä melkein kaikissa rahastoissa (erityisesti EAKR, ESR, Interreg V A Pohjoinen). Rahoitusohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on jo edennyt siihen, että ohjelmia määrittävää EU-lainsäädäntöä viimeistellään ja Suomen kansallinen
ohjelmatyö on käynnistynyt. Rakennerahastojen (EAKR, ESR) ohjelmasisältöjä määritellään kevään 2019 aikana.
Tarvitsemme nyt Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaa täydentäviä tietoja rakennerahasto-ohjelman 2014–2021 toteuttamisen sekä uuden EU-ohjelmakauden rahoitusohjelmien 2021–2026 valmistelun tueksi: kartoitamme kokonaiskuvaa tulevista
kehittämis- ja investointihankkeistanne vuoteen 2023 saakka. Pyydämmekin teitä
vastaamaan tulevia kehittämistoiminnan rahoitustarpeita kartoittavaan kyselyyn1.
Hankkeiden, niin kehittämis- kuin investointihankkeiden, aiheet voivat liittyä mm. yritysten kehittämiseen, yritysten toimintaympäristöihin, kuntien elinvoimaan, työllisyyteen,
koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen, sosiaaliseen osallisuuteen, kansainvälistymiseen, rajat ylittävyyteen, kestävyyteen sekä vähähiilisyyteen liittyen. Tiedot näistä
suunnitteilla olevista, käynnissä olevan ohjelmakauden rahoitusohjelmiin tarkoitetuista hankkeista sekä niiden rahoitustarpeista, voitte toimittaa Lapin liitolle
vastaamalla 7.3.2019 klo 16:00 mennessä oheisessa linkissä olevaan kyselyyn:
https://fi.surveymonkey.com/r/NCM5YLF
Linkki Lappi-sopimukseen 2018–2021 ja Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan
(TOPSU) 2019-2020: http://www.lappi.fi/lapinliitto/lappi-sopimus
1

Huomioitavaa:
Nyt tehtävässä kartoituksessa hyödynnämme teiltä jo saatuja investointi- ja kehittämistarpeistanne, joita olette toimittaneet meille Lappi-sopimuksen 2018-2021 sekä Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelman
2019-2020, valmistelun yhteydessä.
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Linkki ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020” -rakennerahasto-ohjelmaan:
http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin_kehittaminen/eu_ohjelmat
Linkki Interreg V A Pohjoinen-ohjelman 2014-2020 suomenkieliseen tiivistelmään:
http://www.interregnord.com/wp-content/uploads/interreg_popvers_FI_WEBB.pdf

Lyhyesti rakennerahasto- ohjelmakaudesta 2014–2021, ja tulevan ohjelmakauden
valmistelusta
Ohjelmakaudella 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahastoohjelman toteutuksessa on vuonna 2019 kaksi hakukierrosta, hakukierrosten päättymispäivät ovat:
EAKR -hakuaikojen osalta:
- Kevät: 27.2.2019
- Syksy: 4.10.2019
ESR-hakuaikojen osalta:
- Kevät: 1.3.2019
- Syksy: 2.10.2019
Vuoden 2020 ja sen jälkeen toteutettavien hakukierrosten aikataulusta päätetään myöhemmin maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).
Tämän hetkisen tiedon mukaan hankkeita (EAKR ja ESR) on mahdollista toteuttaa
vuoden 2023 elokuun loppuun asti. Erityispainotuksena ovat EAKR-ohjelman erityistavoitteiden 3.1 ja 3.2 mukaiset hankkeet (vähähiilisyyden edistäminen, kiertotalous, uusiutuva energia, energiatehokkuus, resurssiviisaus, materiaalitehokkuus, prosessitehokkuus jne.). ESR- ohjelmassa haetaan hankkeita etenkin erityistavoitteisiin 6.1, 7.1,
8.1,9.1 ja 9.2 sekä 10.1.
Interreg Pohjoinen - ohjelmassa (FI-SE-NO) on käytettävissä EU-rahoitusta noin 20
milj. €. Hankkeita voidaan toteuttaa 30.9.2022 asti. Vuonna 2019 on kolme (3) hakua
auki:
• Hakukierros 9 päättyy 28.2.2019
• Hakukierros 10 päättyy 28.5.2019
• Hakukierros 11 päättyy 30.9.2019
Kaikki toimintalinjat ovat auki:
1. Tutkimus ja innovaatiot
2. Yrittäjyys
3. Kulttuuri ja ympäristö
4. Yhteiset työmarkkinat

Lisätietoja Interreg Pohjoinen-ohjelmasta:
www.interregnord.com
Yhteyshenkilö:
Anna-Mari Auniola 0400 762372
anna-mari.auniola@lapinliitto.fi
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Ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu on käynnissä. Suomen kansallisen ohjelman
sisältötarpeet määritellään kevään 2019 aikana. Linkki EU:n ohjelmakauden 2021–2027
valmistelun kickoff-tilaisuuteen:
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/index.php?id=4&news_id=1901&archive=

Yhteistyöterveisin,
Lapin liitto

Lisätietoa:
Strategiapäällikkö Mervi Nikander (mervi.nikander@lapinliitto.fi),
Strategiapäällikön sijainen Laura Enbuska-Mäki (laura.enbuska-maki@lapinliitto.fi)

Liitteet:
- Lapin toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
- Lapin toimeenpanosuunnitelman 2019-2020 rahoitustaulukot

