Ohjelma ja alue
Suomen rakennerahasto-ohjelma - Kestävää kasvua ja
työtä 2014-2020
Seuraava hakukierros: tammi-helmikuussa 2018
Alue:
Lappi

Toimintalinjat
1) Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

Kehittämishankkeissa max 80%

Uuden liiketoiminnan luominen
Liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
2) Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Investointihankkeissa max 70%

-

Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
3) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4) Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5) Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Jatkuva haku
Alue:
Koko Lappi,
(pl. Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupunkialueet)

Tuki-%

Painopisteet
1) Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla
2) Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä
kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista
3) Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua

Välittävinä viranomaisina Lapin liitto (EAKR)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (EAKR ja ESR)
TEKES (EAKR)

Välittävänä viranomaisena Lapin ELY-keskus
Leader-rahoitus Leader ryhmien kautta

Interreg Pohjoinen 2014-2020
Seuraava hakukierros 1.11.2017-31.1.2018
Alue:
Lappi
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Finnmark
Tromssan lääni
Nordland
Nord-Tröndelag
Sör-Tröndelag
Elgån poronhoitoalue

1) Tutkimus ja innovaatiot
Yritysten innovaatioiden kaupallistamiskyvyn vahvistaminen
alueen painopistealueilla
Innovointijärjestelmän toimijat ovat vahvistaneet kykyään toimia Euroopan tutkimusareenoilla alueen painopistealueilla.
2) Yrittäjyys
Rajat ylittäviä liikemalleja käyttävien yritysten määrän kasvattaminen
Alueen pk-yritysten viennin lisääminen
3) Kulttuuri ja ympäristö
4) Yhteiset työmarkkinat
Rajat ylittävän liikkuvuuden kasvattaminen työmarkkinoilla

Enintään 65%
Jaettu kahteen alueeseen: Pohjoinen ja saamelaisalueet

Hallintoviranomaisena Norrbottenin lääninhallitus
Suomen kansallinen rahoitus Lapin liitosta

Norbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Idren saamelaiskylä
Kolarctic CBC 2014-2020
Seuraava hakukierros:
3.4.2018-29.6.2018
Alue: Lappi
Norrbotten
Finnmarkin
Tromssan lääni
Nordlandin
Murmanskin alue
Arkangelin alue
Nenetsia

1) Arktisen talouselämän, luonnon ja ympäristön elinvoimaisuus
Liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen
Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
2) Ihmisten, tavaroiden ja tiedon sujuva liikkuminen
Liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen
Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
Alueiden saavutettavuuden kehittäminen, kestävien ja ilmastoystävällisten liikenne- ja viestintäjärjestelmien ja -verkkojen
kehittäminen
Rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen, liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinta

EU-rahoitus
max 50%
Kansallinen vastinrahoitus
max 40%
Hakijan oma rahoitus vähintään 10%
Vähintään yksi kumppani EU-maasta ja yksi
Venäjältä
Hallintoviranomaisena Lapin liitto

Pohjoinen periferia ja Arktinen 2014-2020
Seuraava hakukierros:
1.10.2017-28.2.2018
Alue:
Pohjois-Irlanti
Islanti
Färsaaret
Grönlanti
Osittain:
Suomi (Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomi)
Ruotsi
Norja
Skotlanti
Irlanti
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) 2016-2018
Seuraava hakukierros:
Syksy 2018
Alue: Lappi
Pohjoiskalotin neuvoston hanketuki
Jatkuva haku
Alue:
Lappi
Norrbotten
Tromssan lääni
Nordland
Finnmark

1) Ylläpidetään ja kehitetään vahvoja ja kilpailukykyisiä yhteisöjä innovaatioiden avulla
Innovaatioiden lisääminen ja T&K tiedon siirtäminen pk-sektorille
Innovaatioiden lisääminen julkisten palveluiden tuotannossa
2) Hyödynnetään ja vahvistetaan ohjelma-alueen kilpailuetuja edistämällä yrittäjyyttä
PK-yrittäjyyttä tukevien järjestelmien parantaminen ja kehittäminen
Pk-yritysten pääsy laajemmille markkinoille
3) Kehitetään energiavarmoja yhteisöjä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla
Energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen ja uusiutuvan
energian käytön lisääminen
4) Kulttuuri- ja luontoperinnön suojelu, vaaliminen ja kehittäminen

Enimmäistuki 65%
Yrityksille max 50%

Kumppaneita vähintään kolmesta ohjelman
kumppanimaasta
Hallintoviranomaisena Västerbottenin lääninhallitus

Tavoitteena rahoittaa 4-6 lyhytkestoista kokeiluhanketta.
Aihealueet:
Älykkään arktisen osaamiskeskittymän rakentaminen
Arktinen digitalisaatio
Robotiikka

Painopistealueet:
Aluepolitiikka
Infrastruktuurin sekä viestintä- ja liikenneyhteyksien kehittäminen
Yhteisten palveluratkaisujen kehittäminen valtioiden rajojen yli
Kokemusten vaihto ja kulttuuri-identiteetin vahvistaminen

max 50%
Etusijalla hankkeet, joissa kumppaneita kaikista jäsenmaista
Sihteeristö Lapin liitossa

