
    

 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 Etelä-Suomessa - 
webinaarisarja   
 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 toimeenpano 
käynnistyy marraskuussa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR+) osalta.   
Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus järjestävät Teams-webinaarisarjan, jossa 
kerrotaan mm. uuden ohjelman sisällöistä, rahoituksen hakemisesta ja muutoksista hankkeiden 
toteuttamiseen. 
  

Tervetuloa!  

  

Ajankohdat, aiheet ja ilmoittautuminen  
 

1.11. klo 13–15: Ohjelmakauden 2021–2027 kick-off, Teams   
Ohjelmakauden aloitustilaisuudessa esitellään yleisellä tasolla mm. Uudistuva ja osaava Suomi 
2021–2027 -ohjelman sisältöjä ja muutoksia hankkeiden toteuttamiseen. Järjestäjinä Etelä-Suomen 
maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus.   

  
> Ilmoittaudu Teams-rekisteröitymislomakkeella 31.10. mennessä. 

  

   
10.11. klo 9–11: EAKR-ohjelmasisällöt 2021–2027, Teams   
Webinaarissa kerrotaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sisällöistä; aiheina 
mm. ohjelman EAKR-toimintalinjat ja -erityistavoitteet, kohderyhmät sekä valtakunnalliset 
toimenpidekokonaisuudet ja ekosysteemisopimukset. Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot 
ja Hämeen ELY-keskus.  

  
> Ilmoittaudu Teams-rekisteröitymislomakkeella 9.11. mennessä.  
   

  
17.11. klo 9–11: ESR+-ohjelmasisällöt 2021–2027, Teams  
Webinaarissa kerrotaan Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sisällöistä; aiheina mm. ohjelman 
ESR+-toimintalinjat ja -erityistavoitteet, kohderyhmät sekä valtakunnalliset 
toimenpidekokonaisuudet. Järjestäjänä Hämeen ELY-keskus.  

  
> Ilmoittaudu Webropol-lomakkeella 16.11. mennessä.  
  
 
Jatkuu seuraavalla sivulla 
 
   

https://teams.microsoft.com/registration/c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg,sC9V1nvsfEuZ5DZ3B1DGOg,A6dPyG0G1UafW-gDHAUbQQ,W4XbuE7beEuUq3aOVGgIBg,YKZI6EWZsUKVoq4wqdaUgA,6QAy7VAb60S52LIls1MMBw?mode=read&tenantId=3deabf73-9718-4dc4-96f6-638e2fb920ae
https://teams.microsoft.com/registration/c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg,sC9V1nvsfEuZ5DZ3B1DGOg,A6dPyG0G1UafW-gDHAUbQQ,VIpKxCDJWEqiwL6UPPlkhQ,seDfDVit40WQ6Ca-i_XVSg,FSdJ4jmJV0WdKK6ZuXuLyg?mode=read&tenantId=3deabf73-9718-4dc4-96f6-638e2fb920ae
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/07fcbf32-09ed-41e2-954e-41e76ca350f3?displayId=Fin2375306


    

 

 
 
24.11. klo 9–11: EAKR-rahoituksen hakeminen, Teams  
Webinaarissa kerrotaan EAKR-rahoituksen hakemisesta ja hakuprosessista käytännössä.  
Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus.  

  
> Ilmoittaudu Teams-rekisteröitymislomakkeella 23.11. mennessä. 
 
  
1.12. klo 9.00–11.00: ESR+-rahoituksen hakeminen, Teams  
Webinaarissa kerrotaan ESR+-rahoituksen hakemisesta ja hakuprosessista käytännössä. 
Järjestäjänä Hämeen ELY-keskus.   
  
> Ilmoittaudu Webropol-lomakkeella 30.11. mennessä.  

  
  
9.12. klo 9–11: Kustannusmallit 2021–2027, Teams  
Webinaarissa esitellään rahoitettavien EAKR- ja ESR+-hankkeiden yksinkertaistettuja 
kustannusmalleja, erityisesti flat rate -mallien sekä lump sum- eli kertakorvausmallin käyttöä 
hankkeissa. Lisäksi käydään läpi eri palkkakustannusmallien (ns. tuntitaksa ja vakiosivukulu) 
soveltaminen hankkeissa. Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus. 

  
> Ilmoittaudu Teams-rekisteröitymislomakkeella 8.12. mennessä. 
   
  
16.12. klo 9–11: Rahoitusta ohjaavat strategiat, Teams  
Webinaarissa tutustutaan EAKR- ja ESR+-rahoitusta ohjaaviin strategioihin, mm. maakuntien 
älykkääseen erikoistumiseen ja maakuntaohjelmiin sekä kansallisiin ilmasto- ja 
ympäristöstrategioihin. Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus.  

  
> Ilmoittaudu Webropol-lomakkeella 15.12. mennessä.  

  
  
Webinaarien esitysaineistot tallennetaan rakennerahastot.fi-verkkopalvelun Etelä-Suomen 
materiaalipankkiin.   
  
 
Lisätietoja:   
 
Hämeen ELY-keskus (EAKR-yritystuet ja ESR+), rakennerahastot.etela-suomi(at)ely-keskus.fi  
 
Uudenmaan liitto (EAKR), eakr(at)uudenmaanliitto.fi   
  

https://teams.microsoft.com/registration/c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg,sC9V1nvsfEuZ5DZ3B1DGOg,A6dPyG0G1UafW-gDHAUbQQ,6TZb-iai1Em0gUS5SSOyVg,6tEwJr4ni02nJg1tNLXXjA,QMKs1Taro0yoE4xhYFO9hQ?mode=read&tenantId=3deabf73-9718-4dc4-96f6-638e2fb920ae
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/08094e69-0301-4b08-98cc-0a3c431d2dc1?displayId=Fin2375327
https://teams.microsoft.com/registration/c7_qPRiXxE2W9mOOL7kgrg,sC9V1nvsfEuZ5DZ3B1DGOg,A6dPyG0G1UafW-gDHAUbQQ,n32eqrOdQ0CKMm-XYF_7tw,k6p6adsAH0uTpaNe9BE4EQ,wsaCKWSC00m3OrsEnHL7Ag?mode=read&tenantId=3deabf73-9718-4dc4-96f6-638e2fb920ae
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f076d9af-45d2-435a-9f40-227c9401041c?displayId=Fin2375331

