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Katsaus ohjelmakauteen 2014-2020



Interreg Central Baltic 2014-2020 pähkinänkuoressa

• Keskisen Itämeren ohjelma

• Ohjelma-alueena rannikkoalueita Suomesta (sis. Ahvenanmaa), Virosta, 
Latviasta ja Ruotsista

• Manner-Suomesta mukana 8 maakuntaa

• Rahoitettu taloudellisen kilpailukyvyn, ympäristöratkaisujen, saavutettavuuden 
ja osaamisen hankkeita

• Rahoituskehys ohjelmakaudella 2014-2020 noin 132 miljoonaa euroa

• 137 rahoitettua hanketta ja 811 partneria 



Interreg Central Baltic 2014-2020

• Varsinaiset ohjelma-alueet Suomessa: 
Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi ja 
Satakunta

• Lisäohjelma-alueet Suomessa: Etelä-Karjala, 
Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa



Teemat ja tavoitteet 2014-2020



Rahoitetut hankkeet 2014-2020

• Rahoitettuja hankkeita yhteensä 137

• 1. rahoituskierros 42 (43) (2015)

• 2. rahoituskierros 24 (2016)

• 3. rahoituskierros 30 (2017)

• 4. rahoituskierros 16 (2018)

• 5. rahoituskierros 24 (2019)

• Lokakuussa 2021 käynnissä noin 40 hanketta

• Kaikki hankkeet päättyvät viimeistään 2022 



Ohjelmahallinto ja kontaktipisteet 2014-2020

• Ohjelman hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisena toimii Varsinais-
Suomen liitto

• Suomen kontaktipiste Uudenmaan liitossa Helsingissä 

• Muut kontaktipisteet Virossa (Tallinna), Latviassa (Riika), Ruotsissa (Norrköping 
ja Tukholma) sekä Ahvenanmaalla (Maarianhamina)

• Kontaktipisteiden tarkoituksena tiedottaa ohjelmasta 
rahoitusmahdollisuutena, avustaa hankehakemuksissa ja partnereiden 
etsimisessä sekä edistää ohjelman toteutumista alueilla 



Kymenlaakso ja Etelä-Karjala 
Central Baltic



Suomalaisten rooli on merkittävä

• Suomalaiset mukana 121 hankkeessa

• Yli 240 partneria

• Pääpartnerina 53 % kaikista hankkeista 

• Partnerina noin 30 % kaikista hankkeista

• Yli 60 miljoonaa euroa Central Baltic -rahoitusta

• Noin 23 miljoonaa euroa muuta rahoitusta

• Yhteensä Suomessa on käytetty Central Baltic -hankkeiden toteuttamiseen yli 80 miljoonaa 
euroa! 



Rahoitetut hankkeet 2014-2020
Hankkeiden jakautuminen maakunnittain

Varsinais-Suomi
31 %

Uusimaa
40 %

Päijät-Häme
3 %

Pirkanmaa
7 %

Satakunta
10 %

Kymenlaakso
6 %

Kanta-Häme
2 %

Etelä-Karjala
1 %

Muu ohjelma-alue

Ohjelman ydinalue



Kymenlaakson hankkeet 2014-2020

• 10 hanketta
• 30 MILES
• Baltic Explorers
• CB 4 GameCamps
• CBSmallPorts
• CoMET
• EDU-RAIL
• SAFHY
• SmartLog
• STARPABS
• TELL

• 8 partneria
• Meriturvallisuuden ja –liikenteen 

tutkimuskeskus (Merikotka)
• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

XAMK
• Cursor Oy
• Kotkan-Haminan seudun 

koulutuskuntayhtymä
• Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy
• Osuuskunta Digital Robot Finland
• Kouvola Innovation
• Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy

http://database.centralbaltic.eu/project/17
http://database.centralbaltic.eu/project/120
http://database.centralbaltic.eu/project/63
http://database.centralbaltic.eu/project/137
http://database.centralbaltic.eu/project/90
http://database.centralbaltic.eu/project/28
http://database.centralbaltic.eu/project/14
http://database.centralbaltic.eu/project/52
http://database.centralbaltic.eu/project/42
http://database.centralbaltic.eu/project/99


Kymenlaaksolle rahoitusta

• Rahoitusosuudet
• Central Baltic EAKR: 

6 000 000 EUR

• Valtion vastinrahoitus: 

1 600 000 EUR

• Yksityinen rahoitus: 

55 000 EUR

• Central Baltic hankkeiden avulla Kymenlaaksolle yli 6,6 miljoonaa euroa rahoitusta 
vuosina 2014-2020!



EDU-RAIL
Harmonised and 
Modernised
Multidisciplinary 
Railway Education

Hankeaika: 2015-2018

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy ja neljä muuta partneria Suomesta, Virosta 
ja Latviasta

Suomen, Viron ja Latvian junaliikenteen harmonisointi. Tuloksena viisi 
opintokokonaisuutta, opetustapojen kehittäminen (simulaattorin hyödyntäminen 
opetuksessa) ja yhteisen opiskelualustan suunnittelu.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:lle EAKR-rahoitusta: 109 135 €

Hankkeen kokonaisbudjetti: 449 684 €



Etelä-Karjalan hankkeet 2014-2020

• 2 hanketta
• NUTRINFLOW

• UniLog

• 2 partneria
• LAB-ammattikorkeakoulu

• ProAgria Etelä-Suomi

• Rahoitusosuudet
• Central Baltic EAKR: 

600 000 EUR

• Valtion vastinrahoitus: 

150 000 EUR

• Yksityinen rahoitus: 

36 000 EUR

• Central Baltic hankkeiden avulla Etelä-
Karjalalle noin 800 000 euroa rahoitusta 
vuosina 2014-2020!

http://database.centralbaltic.eu/project/40
http://database.centralbaltic.eu/project/93


NUTRINFLOW - Practical actions for 
holistic drainage management for 
reduced nutrient inflow to Baltic Sea

Hankeaika: 2015 - 2019

ProAgria Etelä-Suomi ry (LP) ja 9 muuta partneria Suomesta, Latviasta 
ja Ruotsista

Tavoitteena vähentää ravinteiden valumista Itämereen erilaisilla 
ojitus- ja vedenkäsittelyratkaisuilla. Hankkeessa 
tehtiin viisi onnistunutta pilotointia, joiden avulla saavutettiin 
konkreettisia tuloksia. 

ProAgrialle EAKR-rahoitusta: 434 991 €
Hankkeen kokonaisbudjetti: 1 763 962 €



Kohti ohjelmakautta 2021-2027
LUONNOS



Ohjelmakausi 2021-2027

• Uuden Central Baltic -ohjelmakauden valmistelu
aloitettu vuonna 2020

• Ohjelman ensimmäinen luonnos julkaistiin helmikuussa
2021

• Ohjelman hyväksymiskierros käynnissä

• Suomi hyväksynyt ohjelman ensimmäisenä maana
syyskuussa 2021, Viro ja Ruotsi 7. lokakuuta

• Ensimmäinen haku alkuvuodesta 2022

• Hakemusten valmistelu ja partnerihaku kannattaa
aloittaa jo nyt!

LUONNOS



Central Baltic ohjelma-alue 
2021-2027

Viro

Suomi (sis. Ahvenanmaa)

Latvia

Ruotsi LUONNOS



Olennaista ohjelmakaudella 2021-207

• Ohjelma-alue pysyy samana

• Ohjelmalla tarkat tavoitteet, joiden saavuttamiseksi hankkeita rahoitetaan

• Konkreettiset, helposti mitattavat tulokset 

• Raportoinnin yksinkertaistaminen – resurssit keskitetään tuloksiin

• Rahoituskehys noin 118 miljoonaa

• EAKR-rahoitus 80 %, mahdollisuus valtion vastinrahoitukselle

• Ohjelman tarkoituksena on kehittää Keskisen Itämeren aluetta innovatiivisemmaksi, 
ympäristöviisaammaksi, osallistavammaksi ja hyvinvoivemmaksi!

LUONNOS



Ohjelman kulmakivet

Partnereita vähintään kahdesta eri maasta

Keskiössä rajat ylittävä yhteistyö

Kaksivaiheinen hakuprosessi

Mahdollisuus pienille projekteille

Rahoituskehys 
n. 118 

miljoonaa 
euroa

LUONNOS



Uutta ohjelmakaudella 2021-2027

• Konkreettiset tulokset

• Rajat ylittävä yhteistyö
Säilyy

• Yksinkertaistetut 
kustannusmallit
(Simplified Cost Options)

• Uusi raportointi-
järjestelmä Jems

Uutta

LUONNOS



Erityistavoitteet
Alustavat vapaat suomennokset: Julia Jokelin, Suomen kontaktipiste

LUONNOS



7 PROGRAMME OBJECTIVES

INNOVATIVE 
BUSINESS DEVELOPMENT

IMPROVED 
ENVIRONMENT 

AND RESOURCE USE

IMPROVED 
PUBLIC SERVICES

1. More exports 
by SMEs

2. More new 
scaled-up growth
companies

3. Joint circular
economy solutions

4. Improved coastal
and marine
environment

5. Decreased CO2
emissions

7. Improved public
services and
solutions for the
citizens

IMPROVED 
EMPLOYMENT 

OPPORTUNITIES

6. Improved
employment
opportunities on
labour market

LUONNOS



Ohjelman erityistavoitteet 1-2

INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT

1. PK-yritysten 
viennin lisääminen

2. Enemmän uusia 
kasvuyrityksiä

LUONNOS



Lähestymistapa ja soveltaminen

1. PK-yritysten viennin lisäääminen

• Erityistavoitteella pyritään vastaamaan haasteisiin, jotka ovat tyypillisiä PK-
yritysten haasteisiin viedä tuotteita ja palveluita uusille markkinoille

• Vientiin keskittymisellä tavoitellaan aitoa taloudellista vaikutusta. 
Markkinoinnin ja uusien markkinoiden lisäksi tavoitellaan tuotteiden, prosessien
ja taitojen kehittämistä.

• Tarkoituksena on lisätä innovatiivisten yritysten vientiä EU- ja EFTA-alueiden
ulkopuolelle

• Klustereiden luominen on tavoiteltavaa

LUONNOS



Millaisia hankkeita?

1. PK-yritysten viennin lisäääminen

• Hankkeiden avulla pyritään lisäämään keskisen Itämeren alueen pienten ja
keskisuurten yritysten vientiä

• Innovatiivisilla yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka tähtäävät ja joilla on 
potentiaalia arvonluontiin yli sektori- ja aluerajojen

• Hankkeet voivat keskittyä

• Viennin lisäämiseen (EU/EFTA ulkopuolelle)

• Uusien markkina-alueiden luomiseen (EU/EFTA ulkopuolelle)

• Yhteistyöhön kansainvälisten organisaatioiden kanssa

• Hankkeeseen voi osallistua esimerkiksi voittoa tavoittelemattomana järjestönä tai 
organisaationa, sektorikeskittymänä, kehitysyhtiönä tai aluekehitystoimijana

LUONNOS



Ohjelman erityistavoitteet 1-2

INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT

1. PK-yritysten 
viennin lisääminen

2. Enemmän uusia 
kasvuyrityksiä

LUONNOS



Lähestymistapa ja soveltaminen

2. Enemmän uusia kasvuyrityksiä

• Erityistavoitteella pyritään vastaamaan uusien yritysten kasvuun liittyviin
haasteisiin. 

• Pyrkimyksenä on tukea yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia ja mahdollisuus
hyödyntää keskisen Itämeren start-up yritysten ekosysteemejä

• Yrityksillä on oltava potentiaalia ja intohimoa kasvaa

• Uudella yrityksellä tarkoitetaan korkeintaan 5 vuotta vanhaa yritystä

LUONNOS



Millaisia hankkeita?

2. Enemmän uusia kasvuyrityksiä

• Hankkeiden tavoitteena on auttaa uusia ja potentiaalisia uusia yrityksiä
kasvamaan ja kansainvälistymään

• Hankkeiden on keskityttävä kasvuun

• Investointien lisääminen

• Näkyvyyden lisääminen uusilla markkinoilla

• Tuote- ja talousmallien kehittäminen

• Taitojen kehittäminen

• Hankkeisiin voi osallistua esimerkiksi voittoa tavoittelemattomana yrityksenä, 
kehitysyhtiönä, tiedepuistona, yrityskeskittyminä, aluekehitystoimijana tai 
muina vastaavina

LUONNOS



Ohjelman erityistavoitteet 3-5

IMPROVED ENVIRONMENT AND RESOURCE USE

3. Yhteiset 
kiertotalous-

ratkaisut

4. Rannikko- ja 
merialueiden 
parantaminen

5. Hiilidioksidi-
päästöjen 

vähentäminen

LUONNOS



Lähestymistapa ja soveltaminen

3. Yhteiset kiertotalousratkaisut

• Erityistavoitteella pyritään vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät runsaisiin jätemääriin, 
tuotteiden ja materiaalien vähäiseen uusiokäyttöön, haitallisten ja vaarallisten aineiden
virtaamiseen sekä alhaiseen tietämykseen.

• Tavoitteena kolme peruskomponenttia: tuotteiden ja/tai palvelujen koko elinkaaren 
suunnittelu, kuluttajien sekä tuottajien/palveluntarjoajien tietoisuuden lisääminen ja 
käyttäytymisen muuttaminen.

• Tämä tavoite ei kohdistu suoraan pyrkimyksiin vähentää ravinteiden, myrkkyjen ja 
vaarallisten aineiden valumista Itämereen vesienhoitotoimilla.

• Kaikki sellaiset jäteluokat voidaan kohdistaa hankkeisiin, joissa ohjelma-alueen 
mittakaava voidaan tunnistaa ja perustella. Lisäksi ehtona on, että jätteiden määrää 
voidaan vähentää tai puolestaan lisätä tuotteiden tai materiaalien uudelleenkäyttöä. 
• Keskisen Itämeren asteikon määrittelee rajat ylittävän tuotteen/palvelun elinkaaren tai ketjun 

olemassaolo tai ratkaisu, joka on nähtävillä ohjelma-alueella tai voidaan vaihtoehtoisesti 
pienentää keskisen Itämeren mittakaavaan.

LUONNOS



Millaisia hankkeita?

3. Yhteiset kiertotalousratkaisut

• Hankkeiden avulla tavoitellaan ratkaisuja liittyen jätteiden vähentämiseen, 
materiaalien uusiokäyttöön, ympäristötietoisuuden lisäämiseen sekä pyritään 
vähentämään haitallisten aineiden ja ravinteiden kielteisiä vaikutuksia. 
Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi:

1. Elektroniikkaan ja tieto- ja viestintäteknologiaan
2. Akkuihin ja ajoneuvoihin
3. Pakkauksiin
4. Muoveihin
5. Tekstiileihin
6. Rakentamiseen ja rakennuksiin
7. Ruokaan, veteen ja ravinteisiin

• Hankkeeseen voi osallistua julkisena toimijana tai voittoa tavoittelemattomana 
järjestönä tai organisaationa. LUONNOS



Ohjelman erityistavoitteet 3-5

IMPROVED ENVIRONMENT AND RESOURCE USE

3. Yhteiset 
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LUONNOS



Lähestymistapa ja soveltaminen

4. Rannikko- ja merialueiden parantaminen

• Tavoitteella pyritään vastaamaan Itämeren huonosta tilasta johtuviin
haasteisiin ja vähentämään haitallisten ja vaarallisten aineiden valumista
Itämereen

• Pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta

• Voidaan hyödyntää uusia ja/ tai olemassa olevat toimenpiteitä

• Itämereen vaikuttavat painopisteet on määritelty kansallisissa 
vesienhoitosuunnitelmissa ja meristrategioissa

• Hankkeet, joilla on suoria myönteisiä vaikutuksia Itämerelle, asetetaan 
etusijalle

LUONNOS



Millaisia hankkeita?

4. Rannikko- ja merialueiden parantaminen

• Hankkeiden avulla pyritään kehittämään ratkaisuja, jotka vähentävät 
haitallisten aineiden, muovien ja myrkkyjen valumista Itämereen. Hankkeet 
voivat keskittyä ennaltaehkäisemiseen tai suoriin toimiin. Hankkeet voivat 
keskittyä esimerkiksi:
• Maatalouteen

• Metsätalouteen

• Kaupunkijärjestelmien vaikutuksiin

• Meripohjaisiin kuormituslähteisiin (esim. sedimentit)

• Hankkeeseen voi osallistua julkisena toimijana, voittoa tavoittelemattomana 
järjestönä tai organisaationa sekä yksityisenä yrityksenä, jolla on 
substanssiosaamista

LUONNOS



Ohjelman erityistavoitteet 3-5

IMPROVED ENVIRONMENT AND RESOURCE USE

3. Yhteiset 
kiertotalous-

ratkaisut
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Lähestymistapa ja soveltaminen

5. Hiilidoksidipäästöjen vähentäminen

• Tavoitteella pyritään vastaamaan liikennejärjestelmien toimimattomuudesta
johtuviin haasteisiin. 

• Tavoitteen piiriin kuuluvat nykyiset keskisen Itämeren liikennesolmut- ja alueet
sekä liikkuvuusratkaisujen parantaminen suurissa ja pienissä
kaupunkiliikennejärjestelmissä

• Tavoitteena on saavuttaa yhteisiä liikkenne- ja liikkuvuusratkaisuja sekä
parantaa intermodaalijärjestelmiä

LUONNOS



Millaisia hankkeita?

5. Hiilidoksidipäästöjen vähentäminen

• Hankkeilla pyritään kehittämään ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää
liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä

• Hankkeissa keskitytään erityisesti kuljetusjärjestelmiin, esimerkiksi:
• Multimodaaliset kuljetukset ja liikenteen solmukohdat

• Vähäpäästöisemmät liikenneratkaisut

• Alueiden ja kaupunkien intermodaalijärjestelmien tehokkuus ja kestävyys

• Hankkeeseen voi osallistua esimerkiksi julkisena toimijana, voittoa 
tavoittelemattomana järjestönä tai organisaationa sekä yksityisenä toimijana, 
jolla on substanssiosaamista (liikennejärjestelmien tai alueiden parantaminen 
ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen)

LUONNOS



Erityistavoite 6

IMPROVED EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

6. Parannetut työllisyysmahdollisuudet 
työmarkkinoilla

LUONNOS



Lähestymistapa ja soveltaminen

6. Parannetut työllistymismahdollisuudet työmarkkinoilla

• Erityistavoitteella pyritään vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät heikommassa
tai vähemmän kilpailukykyisessä asemassa olevien ryhmien
työllistymismahdollisuuksiin ja työmarkkinoiden joustamattomuuteen. 

• Tavoitteena on vahvistaa ja parantaa työllistymismahdollisuuksia ja
työmarkkinoiden toimivuutta yhteisillä toimilla. 

LUONNOS



Millaisia hankkeita?

6. Parannetut työllistymismahdollisuudet työmarkkinoilla

• Hankkeilla pyritään parantamaan vähemmän kilpailukykyisessä asemassa olevien
ryhmien työllistymismahdollisuuksia ja pääsyä työmarkkinoille

• Hankkeen toimia voidaan kohdistaa kaikkiin työmarkkinoiden osapuoliin, esimerkiksi
työnantajaorganisaatioihin, kauppaliittoihin ja hallituksiin sekä kaikkiin sektoreihin, jotka
liittyvät työllistymismahdollisuuksiin

• Hankkeet voivat keskittyä esimerkiksi
• Uusiin toimintamalleihin
• Toimintatapojen parantamiseen
• Taitoihin ja koulutuksiin
• Nuorien mahdollisuuksien parantamiseen

• Hankkeeseen voi osallistua esimerkiksi organisaationa, joka edustaa työnantajia tai 
työntekijöitä, julkisena toimijana, organisaationa joka edustaa vähemmän
kilpailukykyisessä asemassa olevia tai muuna vastaavana

LUONNOS



Erityistavoite 7

IMPROVED PUBLIC SERVICES

7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut 
kansalaisille

LUONNOS



Lähestymistapa ja soveltaminen

7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut kansalaisille

• Erityistavoitteella pyritään luomaan, ottamaan käyttöön uusia tai parantamaan julkisia
palveluja keskisen Itämeren alueella. 

• Pyritään vastaamaan haasteisiin ja esteisiin, jotka liittyvät hallintoon, säätelyyn, kieliin ja
kulttuuriin (julkinen sektori).

• Hankkeita voidaan kohdistaa kaikkiin niihin yhteiskunnan aloihin ja julkisiin palveluihin, 
joita erityistavoitteet 1-6 eivät kata 

• Keskiössä konkreettisen tuloksen tuottamisen lisäksi on toisilta oppiminen

• Osallistava toiminta

• Erityistavoite ei sisällä koulutusohjelmien kehittämistä

LUONNOS



Millaisia hankkeita?

7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut kansalaisille

• Hankkeilla pyritään parantamaan julkisia palveluja ja kehittämään uusia ratkaisuja
kansalaisille

• Hankkeilla pyritään vastaamaan yhteisiin haasteisiin

• Hankkeet voivat keskittyä esimerkiksi
• Uusiin ja parannettuihin julkisen palvelujen ratkaisuihin tai malleihin

• Rajat ylittäviin tuotteisiin ja ratkaisuihin

• Strategisiin ja maankäyttösuunnitelmiin

• Palvelujen digitalisointiin

• Hankkeisiin voi osallistua julkisena toimijana (paikallinen, alueellinen ja kansallinen
taso)

LUONNOS



Ajankohtaiset asiat ja vinkkejä 
hakuprosessiin



Ohjelmakauden 2021-2027 valmistelutilanne

• Hyväksymiskierros
1. Ohjelma hyväksytty JPC:ssä kesällä 2021

2. Kansallinen hyväksymiskierros käynnissä

3. Komission hyväksyntä 2021-2022 vaihteessa

• Ensimmäinen haku alkuvuodesta 2022
• Hankeidean valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa

• Partnerien etsintä

• Hankeideoita voi lähettää sihteeristölle arvioitavaksi

• Kontaktipiste tarjoaa esikonsultointia

• Tilaa uutiskirje ja seuraa ajankohtaisia asioita täältä. 

• Kaikki ohjelmakaudesta 2021-2027 täältä.

http://centralbaltic.eu/content/subscribe-our-newsletters
http://centralbaltic.eu/central-baltic-programme-2021-2027


Vinkkejä hakuprosessiin

• Tutustu huolellisesti ohjelmaluonnokseen ja mieti seuraavia asioita:
• Vastaako hankkeesi ohjelman tavoitteisiin?

• Mihin tavoitteeseen (1-7) hankkeesi voisi vastata?

• Pystyttekö vastaamaan tavoitteille asetettuihin tulosindikaattoreihin?

• Keskeistä hankeideoinnissa on osoittaa 
• Rajat ylittävän yhteistyön tärkeys tai jopa välttämättömyys

• Hankkeen avulla saavutetaan konkreettisia tuloksia

• Valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä varsinainen haku on auki 
vain noin 3 viikkoa



Vinkkejä hakuprosessiin

• Luonnostele hankeideasi lyhyesti paperille
• Varaa konsultointiaika aiheesta vastaavaan sihteeristön jäsenen kanssa

• Hyödynnä projekti-ideapaperia

• Mieti sopivia partnereita
• Partnereita tulee olla kahdesta eri ohjelmamaasta ja hyvin todennäköisesti vähintään 

yksi partneri varsinaiselta ohjelma-alueelta

• Kansalliset kontaktipisteet auttavat partnerihaussa

• Pääpartnerina (LP) voi toimia organisaatio, jolla on kompetenssia ja osaamista 
hankkeiden johtamiseen



Ajankohtaista syksyllä

• Vuositapahtuma järjestettiin 23. syyskuuta
• Keskiössä ohjelmakauden 2014-2020 saavutukset
• Materiaalit saatavilla: http://centralbaltic.eu/content/reflections-and-

event-materials-central-baltic-annual-event-2021

• Launch event 15. marraskuuta
• Uuden ohjelmakauden virallinen käynnistäminen
• Teemat ja tavoitteet
• Hakuohjeet
• Aikataulu
• Ilmoittautuminen auennee viikolla 42

• Suomen kontaktipisteen infotilaisuudet ja muut tilaisuudet

http://centralbaltic.eu/content/reflections-and-event-materials-central-baltic-annual-event-2021


Teemavastaavat (konsultointi)

1. More exports by SMEs

2. More new scaled-up growth companies

3. Joint circular economy solutions

4. Improved coastal and marine environment

5. Decreased CO2 emissions

6. Improved employment opportunities

on labour market

7. Improved public services and solutions 

for the citizens

Ülari Alamets
ylari.Alamets@centralbaltic.eu
(Innovative business development) 

Samu Numminen
samu.Numminen@centralbaltic.eu
(Improved environment and resource use) 

Laura Cunska-Āboma
laura.cunska-aboma@centralbaltic.eu

(Improved employment opportunities)

Normunds Strautmanis
normunds.strautmanis@centralbaltic.eu

(Improved public services)

mailto:ylari.Alamets@centralbaltic.eu
mailto:samu.Numminen@centralbaltic.eu
mailto:laura.cunska-aboma@centralbaltic.eu
mailto:normunds.strautmanis@centralbaltic.eu


Lisätietoja

• Central Baltic –sivut: www.centralbaltic.eu

• Kaikki ohjelmakaudesta 2021-2027 (sis. ohjelmaluonnos ja projekti-
ideapaperi): http://centralbaltic.eu/central-baltic-programme-2021-
2027

• Ohjelmakauden 2014-2020 hankkeet: http://database.centralbaltic.eu/

• Kaikki Interreg-ohjelmat: www.interreg.eu

http://www.centralbaltic.eu/
http://centralbaltic.eu/central-baltic-programme-2021-2027
http://database.centralbaltic.eu/
http://www.interreg.eu/


Kiitos!

Julia Jokelin
Information Officer

Central Baltic Contact Point Finland
Central Baltic Programme 2014-2020

c/o Helsinki-Uusimaa Region
Esterinportti 2 B • 00240 Helsinki • Finland

+358 40 629 0420
julia.jokelin@uudenmaanliitto.fi

www.centralbaltic.eu

CentralBaltic

Central Baltic Programme

http://www.centralbaltic.eu/

