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EU-hankemahdollisuudet
erityisesti seuranäkökulmasta
EU-euroja liikunnalle 2014-2020 + Tuleva
ohjelmakausi 2021-2027
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Esityksen rakenne

Koko kuva EU-rahoituksesta ja liikunnasta
LEADER-rahoitus esimerkkien kautta
Muut EU-hankerahoitukset seuroille, esim.
Erasmus+Sport-rahoitus ”pienet kumppanuudet”
esimerkkien kautta
HUOM! KYSY, HETI KUN SILTÄ TUNTUU!
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Suomalaisten liikunnallisten kehityshankkeiden
rahoitus: eri tavat täydentävät toisiaan
ITSE TOIMINNAN RAHOITTAMINEN
KANSALLISEN KEHITYSRAHOITUKSEN
HYÖDYNTÄMINEN (esim. seuratuki)
EU-RAHOITUKSET
Toimintatavan valintaan vaikuttaa monet asiat, esim. aikataulupaineet,
oma aktiivisuus, ulkopuoliset mahdollisuudet
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MIHIN EU-HANKERAHOITUSTA EI VOI NORMAALISTI SAADA?
Asiaa on testattu käytännön kautta eri rahoituksissa. Tilanne vaihtelee toki
rahoituksesta toiseen, eikä asiat ole aivan mustavalkoisia…
Yleensä:
• Normaalitoimintaan ja sen pyörittämiseen ei voi saada rahaa!
•

MUTTA normaalitoiminnan ongelmien poistaminen?

• Kilpailutapahtumat (koetaan liikuntatoimijan normaaliksi toiminnaksi),
poikkeuksiakin on nähty, kun asiaan on kytketty liikuntamatkailu…

• NYKYRAHOITUKSESSA kansainvälisiin turnauksiin/kilpailuihin osallistuminen ei ole
onnistunut.
• Leirien järjestämiseen/osallistumiseen; niin kansallinen kuin kv. taso.
•

MUTTA näkökulmien työstäminen ohjelmaan sopivaksi, vrt. Porvoon Urheilijat/yu nuorisovaihto
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EU-ohjelmakartta 2014-2020 pääpiirteissään
Alueellinen
yhteistyö sisä- ja
ulkorajoilla EAKR +
ESR (Itä-Meren
Strategia)
I Raja-alueyhteistyö
sisärajoilla
II Valtioiden välinen
yhteistyö
III Alueiden välinen
yhteistyö
IV Raja-alueyhteistyö
ulkorajoilla
Erasmus+ -ohjelma
• Liikunta ja
urheilu
• Nuoriso
• Ammatillinen
koulutus
• Aikuiskoulutus
• Peruskoulutus
• Korkeakoulutus

Kansalaisten Eurooppa
Kansanterveys kasvun
tukena -ohjelma
Euroopan alueellinen yhteistyö
• Alueiden välinen yhteistyö
• Rajat ylittävä yhteistyö
• Valtioiden välinen yhteistyö
• Euroopan ulkosuhderahastot
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COSME

KOHEESIORAHASTO
(ei käytössä Suomessa)

Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelma
LEADER toimintaryhmät

Luova Eurooppa
Life+ ympäristöohjelm
a
EuropeAid´n
koordinoimat
kehitysyhteistyö
rahoitukset
Horisontti 2020
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Suomalaisten liikunnallisten EU –hankkeiden
kartoitus 2014-2016
Hankkeiden julkinen rahoitus (EU+valtio+kunta)
yhteensä 57,4 M€

Leaderrahoitus
20 M€
35 %

Rakennerahastot
22,7 M€
40 %

ELYrahoitus
14,6 M€
25 %
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LEADER-rahoitus

Tavoitteena kaikilla LEADEReilla on lisätä maaseudun ja maaseutumaisen
ympäristön mahdollisuuksia ja vetovoimaa – vrt. kasvukeskusten ydinalue
Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen
hyödyntäminen kehittämistyössä. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka
tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet.
Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä
ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja
kansainvälistä toimintaa.
- Rahoitusta myönnetään ohjelmakaudella etupainotteisesti eli tämä vuosi
on ns. ”taputeltu” (esim. tällä kaudella hankerekisteristä ”ampuma”-hakusanalla löytyi 105 toteutunutta/toteutuvaa hanketta)
- Vuoden 2021 huhtikuussa pitäisi tulla (viime tietojen mukaan) ns. ”siirtymäkauden rahoitus” haettavaksi, ennen kuin tulevan ohjelmakauden
normaalirahoitus alkaa toimia
Seinäjoki 28.11.2020

9

ESIMERKKEJÄ LEADERJA ELY-RAHOITUKSESTA
Seinäjoki 28.11.2020
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Esiselvitys: Honkamäen toimintakeskuksen
kehittäminen (Oulujärvi Leader)
• Teetetään Ostopalveluna ampumaratakeskuksen
toteuttamissuunnitelma. Vastaavanlaisia keskuksia ei
löydy Pohjoismaista.
• Toteuttaja: Vuolijoen Metsästysseura ry
Toteutusaika: 5/2018 – 2/2019
Kustannukset: 30.000,00 €
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke
• https://vuolijoenmetsästysseura.net
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• Uusi Eerikkala Golf Riitniemi/Golf Oy
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 280 000
KOKONAISBUDJETTI: 800 000
PAIKKAKUNTA: Tervo
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKKEEN KUVAUS: Tervossa sijaitsevan golfkentän ja klubiympäristön
kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä golfin
harrastamiseen. Hankkeessa rakennetaan uusi klubirakennus
remontoimalla Eerikkalan tilan vanha päärakennus ja rakennetaan uusia
peliväyliä. Alueelle rakennetaan uusi harjoituskenttä, jossa voivat pelata
muutkin kuin green cardin omaavat pelaajat. Samoin kenttää kehitetään
lähiliikunta-alueeksi. Kohderyhmä on golfin harrastajien lisäksi
harrasteliikkujat ja kotiseututyöstä kiinnostuneet asukkaat.
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• Lietteenranta/kuntopolku – LIRA/Niskan Vuoksi ry
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 41 689
KOKONAISBUDJETTI: 83 378
PAIKKAKUNTA: Imatra
HANKELUOKKA: virkistysalueet, ulkoilualueet, uimarannat
HANKKEEN KUVAUS: Investointihanke käsittää Lietteen uimarannan
kunnostamisen, venepaikkojen rakentamisen vanhaan koulurantaan
sekä ulkoilu- ja luontoreitin raivaamisen Kymälahdesta Lietteen
kautta Rautionkylään ja lintutornin rakentamisen Kymälahteen
Unterniskanjoen varteen.
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• Koulutus- ja harjoituskentän valaistushanke/Lahden
Käyttökoira (LKK) ry
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 13 328
KOKONAISBUDJETTI: 26 656
PAIKKAKUNTA: Nastola
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen koiraharrastajat,
palveluskoirien kouluttajat sekä välillisesti palvelukoirien käyttäjät ja maaseudun
asukkaat. Toimenpiteen tarkoituksena on toteuttaa Nastolan kunnan Pensuon
(Villähde) kylässä sijaitsevan harjoitusalueen valaistus sekä alueen sähköistys.
Harjoitusalue on kooltaan noin 13 hehtaaria ja siellä sijaitsee mm. noin
puolenhehtaarin kivituhkakenttä, sekä maastoharjoitusalue. Aluetta käytetään mm.
vapaaehtoisten pelastus, haku- ja jälkikoirien koulutukseen. Lisäksi alueella
järjestetään kaikille roduille avoimia käyttäytymiskoulutuksia. Toimenpiteen
seurauksena alueen käyttömahdollisuudet ja käyttöaste paranevat, mikä
mahdollistaa harrastustoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen.
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• Jäähallin varustuksen parantaminen/Polvijärven Urheilijat ry
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 60 000
KOKONAISBUDJETTI: 120 000
PAIKKAKUNTA: Polvijärvi
HANKELUOKKA: kone- ja laitehankinnat
HANKKEEN KUVAUS: Polvijärven Urheilijat ry hankkii Polvijärven
taajaman keskustassa sijaitsevaan jäähalliinsa jäähdytyskontin.
Hankkeen tuloksena Polvijärven ja lähikuntien asukkaille tarjotaan
entistä paremmat, turvallisemmat ja energiatehokkaammat
edellytykset liikuntaharrastukselle.
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• Urheilutalon saneeraus/Perttelin Peikot ry
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 11 717,5
KOKONAISBUDJETTI: 23 435
PAIKKAKUNTA: Salo
HANKELUOKKA: sisäliikuntapaikat
HANKKEEN KUVAUS: Saunan, pesuhuoneen ja pukuhuoneen
kunnostus. Sisätilojen maalausta. Lattiapintojen uudistusta. Uusi
pyörätuoliluiska etupihan portaille Hyödyn saaja on urheilutalon
käyttäjät Tavoite on nostaa käyttöastetta ja viihtyisyyttä.
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• Löytäjät-hanke/Rastikarhut ry
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 39 158,7
KOKONAISBUDJETTI: 55 941
PAIKKAKUNTA: Pori
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKKEEN KUVAUS: LÖYTÄJÄT -hankkeella tullaan kehittämään
toimintamalli, jonka avulla lapset, nuoret ja myös aikuiset voivat
löytää mielekkään tavan liikkua ja urheilla luonnossa
liikkuen/suunnistaen sekä jatkaa harrastusta eri tasoilla
harrastajan, kilpailijan tai seuratoimijan mielekkäissä rooleissa.
Hankkeessa kiinnitetään myös huomiota nuorten tukemiseen
murrosiässä harrastuksen jatkamiseksi sekä opiskelun ja urheilun
yhteen sovittamisessa. Lisäksi seurojen ja muiden sidosryhmien
yhteistyön kehittäminen on hankkeen yksi keskeisistä
tavoitteista.
Seinäjoki 28.11.2020
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• Hyvinvointia lentopallosta, Lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksien kehittäminen Sastamalan
alueella/Vammalan Lentopallo ry
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 47 754,23
KOKONAISBUDJETTI: 64 734
PAIKKAKUNTA: Sastamala
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeen avulla pyrimme vaikuttamaan
positiivisesti seuroissa liikkuvien juniorien ja taustatoimijoiden
määrään sekä toiminnan laadun parantamiseen. Lisäksi rakennamme
toimintamalleja, jotka ehkäisevät drop out-ilmiötä ja lisäävät vapaaajalla tapahtuvan liikunnan määrää. Tavoitteena on myös löytää
menetelmiä, jotka inspiroivat lasten vanhempia motivoimaan omaa
perhettään aktiiviseen elämäntyyliin. Seurayhteistyöllä pyrimme
ehkäisemään päällekkäisyyksiä ja lisäämään saatavilla olevan ohjatun
harjoittelun määrää.
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• Keski-Karjalan Kelkkaurat/Keski-Karjalan
Moottorikelkkailijat ry
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 37 500
KOKONAISBUDJETTI: 50 000
PAIKKAKUNTA: Kitee
HANKELUOKKA: kehittäminen
HANKKEEN KUVAUS: Keski-Karjalan alueen moottorikelkkaurien
maankäyttösopimusten päivittäminen ja urapohjien sekä merkkauksen
parantaminen. Aimo alueella tapahtuvan kilpailutoiminnan
kehittäminen. Tavoitteena saada alueemme moottorikelkkaurasto
pidettyä toiminnassa alueemme moottorikelkkailijoille sekä sillä on
merkittävä osuus myös matkailullisesti koko seutukunnalle.
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• Kaiken kansan hyppyrimäki (46.14)
• Hallinnoija: Alapää-seura (Nurmo)
• Kokonaiskust.arvio 7.270e, tuki 60%
• Uuden pienhyppyrimäen rakentaminen Haali-talon
lähelle, jossa lapset ja nuoret voivat turvallisesti
tutustua mäkihyppyyn
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• Mustikkavuoren frisbeegolfpuisto/Ähtärin Urheilijat ry
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 15 030
KOKONAISBUDJETTI: 25 050
PAIKKAKUNTA: Ähtäri
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKKEEN KUVAUS: Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan
Mustikkavuoren ulkoilualueelle frisbeegolfpuisto, jossa olisi 9-väyläinen
kaikille harrastajille suunnattu perherata, sekä täysimittainen 22-väyläinen
rata. Radalle hankitaan maalikorit, rakennetaan tekonurmi heittoalustat,
väyläopasteet ja rata-aluekartta. Kohderyhmänä on pääasiassa ähtäriläiset
ja lähikuntien perheet, nuoret, aikuiset ja seniorit. Mustikka-vuoren
frisbeegolfpuistossa kaiken tasoiset harrastajat pystyvät aloittamaan ja
jatkamaan harrastusta. Rata tuo myös harrastajia ympäri Suomen Ähtäriin
ja samalla he käyttävät alueen matkailupalveluja.
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ELÄMYSLIIKUNTAREITISTÖN KEHITYSHANKE
(ketjutus, Seinäjoen seutu)

• Elämysliikuntareitistön ja palveluverkoston esiselvityshanke
17.10.2007-31.7.2008 (45.700€, 80%)
• Esteetön peliympäristö EPELI 1.5.2008-31.10.2008 (invest. 79.000€,
90%) – elämysreitin varrelle.
• Elämysliikuntaportaali 1.9.2008-31.1.2009 (28.000€, 80%)
• Elämysliikuntareitistön parannushanke 1.9.200831.12.2011(invest.hanke 319.650€, 100% (kuntahanke))
• Elämysliikuntaportaalin kehittämishanke 1.4.2009-31.12.2009
(43.000€, 85%)
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• Merikaarron Monitoimikenttä/MERIKAARRON
URHEILUKENTÄN KANNATUSYHDISTYS R.Y.
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 33 250,75
KOKONAISBUDJETTI: 51 155
PAIKKAKUNTA: Vaasa
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKKEEN KUVAUS: Merikaarron Urheilukentän kannatusyhdistys r.y.
suunnittelee ja toteuttaa Vaasan (Vähäkyrö) Merikaarron kylässä
sijaitsevalle urheilukenttäalueelle uuden monitoimikentän. Monitoimikentällä voidaan harrastaa ensisijaisesti tennistä ja katusählyä. Muiden
lajien harrastaminen tekonurmipintaisella kentällä on myös mahdollista
varhaisesta keväästä pitkälle syksyyn. Monitoimikentän rakentaminen
edellyttää puuston raivausta, maanrakennustöitä, pinta-rakenteiden ja
kalusteiden asentamisen. Kenttävarusteisiin kuuluu tennis-kenttäkalusteet
sekä sählyn pelaamiseen tarvittavan kaukalon laidat ja maalit. Koko monitoimikenttä ympäröidään panssariverkkoaidalla. Uusi monitoimikenttä tulee
palvelemaan kylän ja lähiseutujen liikunnanharrastajia ja koululaisia
aiempaa monipuolisemmin. Aloite monitoimikentän toteuttamiseen on
tullut kyläläisiltä.
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Hanke-esimerkki: S-kiekko Juniorit
• 48.7. JOKO joukkue ja korttelikiekon
kehittäminen (kaupunkilaji ympäristöalueelle)
– JOKO joukkue ja korttelikiekkoilun kehittäminen hanke muodostuu kahdesta osiosta
– (A- ja B-osa), joissa molemmissa on omat
tavoitteensa.
– Kustannukset: 34 558,00 €
– Julkinen rahoitus: 27 646,40 € (80 %)

Seinäjoki 28.11.2020

24

• Hiekkatekonurmi Alavus/ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY
–
–
–
–
–

JULKINEN TUKI: 114 555
KOKONAISBUDJETTI: 152 740
PAIKKAKUNTA: Alavus
HANKELUOKKA: ulkoliikuntapaikat
HANKKEEN KUVAUS: Alavuden peliveikkojen
pesäpallojaosto hakee ELY-keskukselta tukea
hiekkatekonurmen ja katsomorakenteiden tekoa
varten Alavuden puistokentälle.
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Matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta lapsille
ja nuorille
• Kajaanilainen salibandyseura Papas ry aloittaa
salibandykerhotoimintaa yhdeksässä ala- ja yläkoulussa
Paltamossa, Vuolijoella, Otanmäessä ja Kajaanissa.
Tavoitteena on perustaa pysyvää matalan
osallistumiskynnyksen liikuntatoimintaa lapsille ja nuorille.
• Toteuttaja: Papas ry
Toteutusaika: 2017 – 2018
Kustannukset: 24.081,00
Tuki: 90 %
Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke
• www.papas.fi
Seinäjoki 28.11.2020
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• LÄPILYÖNTI!
Läpilyönti! -hankkeen tavoite on luoda yksi uusi pysyvä työpaikka.
Päätoiminen tekijä vie Imatran Pallo-Veikkojen toiminnan uudelle
tasolle. Syntyy uusia toimivia ryhmiä ja seuraan tulee uusia jäseniä,
tekijöitä. IPV järjestää isoja tapahtumia, jotka tuovat alueen
matkailulle ja koko elinkeinoelämälle kaivattua tulovirtaa.
Aikataulu: 2016-2017
Kustannusarvio: 74000 € (tuki 80%)
Etelä-Karjalan Kärki-Leader

Imatran Pallo-Veikot ry
Seinäjoki 28.11.2020
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ELEKTRONISET TAULULAITTEET
Sisäampumarata saa ajanmukaiset laitteet tulosten laskentaa varten.
Investointi parantaa harjoittelun laatua ja kisoihin valmistautumista.
Aikataulu: 2017 -2018
Kustannusarvio: 39 800 €
Rahoitussuunnitelma:
• Leader-tuki 19 897 € (50 %)
• Rautjärven kunta 4 500 €
• talkootyö 1 800
• yksityinen rahoitus 13 603 €
• Etelä-Karjalan Kärki-Leader
Simpeleen Hahlo ry
Seinäjoki 28.11.2020
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Kiipeilyharrastuksen kehittäminen
• Hankkeen tarkoituksena on rakentaa uusi kiipeilyseinä Haminaan
yhteistyönä Sepra ry:n, Haminan kaupungin ja Kotkan
Kiipeilyseura ry:n kanssa ja taata koko Etelä-Kymenlaakson
alueelle laadukas sisäkiipeilyn harrastusmahdollisuus sekä
elvyttää matalankynnyksen junioritoimintaa.Vuodet 2017-2018
• Vuodet 2015-2016
• Kokonaisrahoitus 35.300 €
• Kotkan Kiipeilyseura ry
• Kehittämisyhdistys Sepra ry

Seinäjoki 28.11.2020

29

Pesis menee kylille
• Pesis menee kylille -hankkeessa on tarkoitus viedä
yleishyödyllistä, laadukasta, kaikille lapsille avointa ja maksutonta
pesiskoulutoimintaa Pohjois-Kymenlaakson maaseudulle.
• Vuodet 2015-2018
• Kokonaisrahoitus 87.310 €
• Kouvolan Pallonlyöjät ry
• Pohjois-Kymen Kasvu ry
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PDF-tiedostossa tarkemmin
LEADER-ryhmistä
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MUUT EU-HANKERAHOITUKSET
ERITYISESTI SEUROILLE
Erasmus+ Sport vuonna 2020
• Isot yhteistyöhankkeet (max. 400.000 EU-tuki/80%), edellytys 5
partneria yhtä monesta maasta
• Pienet yhteistyöhankkeet (max. 60.000 EU-tuki/80%), edellytys 3
partneria yhtä monesta maasta
– Eurooppalaiset verkostot, toimintamallit urheilun alalla
– Paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten strategioiden /
toimenpiteiden tunnistaminen / tukeminen liikunnan ja urheilun
edistämiseksi
– Kohteena erityisesti ruohonjuuritaso

Erasmus+ Youth
• Porvoon Urheilijat, nuorisovaihto 2012
• Suomen Judoliitto, 10 hlöä kv. vapaaehtoisia 2016
Seinäjoki 28.11.2020
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Erasmus+Sport -Yhteistyökumppanuudet

Yhteistyöhankkeet
• Pienet: vähintään 3 tahoa ja 3 maata, EU-tuki max. 60.000 €
(80%)
– Hankkeiden kesto 12, 18 tai 24kk

• Suuret: vähintään 5 tahoa ja 5 maata, EU-tuki max. 400.000€
(80%)
– Hankkeiden kesto 12, 18, 24, 30, 36 kuukautta

• Hakuaika päättyy 2.4.2020 klo 18.00 (Suomen aikaa)

• Ohjelmamaita: EU-maat, ETA-maat + muutama ehdokasmaa
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Pienet yhteistyöhankkeet: tavoitteet
• lisätä sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia
urheilualalla,
• edistää perinteisiä eurooppalaisia urheilulajeja ja pelejä,
• tukea voittoa tavoittelemattomien urheiluorganisaatioiden
vapaaehtoisten, valmentajien, johtajien ja henkilökunnan
liikkuvuutta,
• suojella erityisesti nuorimpia urheilijoita terveys-ja
turvallisuusriskeiltä parantamalla harjoittelu-ja kilpailuolosuhteita,
• edistää urheilua koskevaa ja sen välityksellä tapahtuvaa koulutusta
kiinnittäen erityistä huomiota ammattitaitojen kehittämiseen.
Pienten yhteistyökumppanuuksien tulisi edistää kansainvälisten
urheilualan verkostojen luomista ja kehittämistä.
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Pienet yhteistyöhankkeet: toiminnot
Pienet yhteistyökumppanuudet voivat tyypillisesti kattaa hyvin
monenlaisia toimintoja, esimerkiksi

• sidosryhmien välinen verkostoituminen,
• hyvien käytäntöjen edistäminen, tunnistaminen ja jakaminen,
• koulutusmoduulien ja työkalujen suunnittelu, kehittäminen ja
toteuttaminen,
• tiedottaminen urheilun ja liikunnan merkityksestä yksilöjen
henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ammatillisen kehityksen kannalta,
• konferenssit, seminaarit, kokoukset, tapahtumat ja edellä mainittuja
toimintoja tukeva tiedotustoiminta.
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IMPROVING COACHING TECHNIQUES IN BEACH
VOLLEYBALL THROUGH BEACH CAMPS
(Englanti, Espanja ja Unkari, budjetti 45.540€, v. 2017 hakukierros)

Projektin keskeisiä tavoitteita, toimintoja ja tuloksia
•

•
•
•

Hyvien valmennuksellisten käytänteiden vaihtaminen kolmen eri maan ja kolmen
eri seuran Beach Volley –valmentajien (ja muun seuraväen) välillä. Kokouksia ja
tapaamisia järjestetään yhteensä 8 kpl, joista osa järjestetään kansainvälisten Beach
Volley –leiritapahtumien yhteydessä.
Yleiskoulutusta, valmentajakoulutusta, seminaareja jne.
Teemana osallistumisen edistäminen ja yhtäläiset mahdollisuudet, erityisenä
kohderyhmänä 10-20-vuotiaat
Tuotoksena mm. hyvien käytänteiden (harjoitteiden) kerääminen käsikirjaan sekä
hyvien valmennuksellisten harjoitteiden kerääminen perustettavaan videoportaaliin
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Healthy European and Physically Active Kid
(Croatia, Italia ja Tsekki, budjetti 28.900€, vuoden 2017 hakukierr.)

Projektin keskeisiä tavoitteita, toimintoja ja tuloksia
• Verkoston kokoaminen terveyttä edistävää liikuntaa varhaiskasvatuksessa
edistävien ja toteuttavien tahojen kanssa
• Kehittää, toteuttaa ja vaihtaa hyviä käytäntöjä projektikonsortion sisällä
varhaiskasvatusikäisten lasten terveyttä edistävässä liikunnassa
• Kehittää innovatiivista yhteistyötä kansallisten HEPA–asiaa edistävien
yhteystahojen/-henkilöiden kanssa (ns. EU PA Guidelines focal point)
• Tuotoksena ovat mm. yhteistyökumppanuudet partnerien kesken sekä
kunkin partnerin kanssa omassa maassa ns. focal pointin kanssa, kolme
kansainvälistä kokousta ja arviointiraportti sekä ”hyviin käytänteisiin
perustuva ohjeisto terveyttä edistävässä liikunnassa varhaiskasvatusikäisille
lapsille” (Good Practices Guidelines on HEPA for preschool children)
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Project for the creation of non-governmental sport
organisations network KNOTS
(Liettua, Latvia, Eesti, Tanska ja Italia, budjetti 50.486)

Projektin keskeisiä tavoitteita, toimintoja ja tuloksia
• Verkoston kokoaminen purjehdus- ja vesiurheiluseurojen kesken, erityisesti
projektiin haetaan nuoria 18-29-vuotiaita jäseniä ja potentiaalisia tulevaisuuden
seurajohtajia.
• Verkostossa tavoitteena on parantaa osallistujaorganisaatioiden johtamista, vaihtaa
kokemuksia ja hyviä käytänteitä sekä osallistua toisten järjestämiin aktiviteetteihin.
• Projektin aikana projektissa mukana olevien organisaatioiden ihmiset vierailevat
jossakin partneriorganisaatiossa 3-7 vrk tutustuen heidän toimintaansa ja
osallistuen myös heidän järjestämään käytännön tekemiseen.
• Vierailuilla kirjataan ideoita ja hyviä käytänteitä, jotka vedetään yhteen
päätösseminaarissa (3pv) Liettuassa. Päätösseminaarissa ohjelmassa on mm.
johtamiskoulutusta ja tietenkin yhteinen purjehduskilpailu osallistujien kesken.
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ERASMUS+LIIKUNNALLE JA URHEILULLE
(ERASMUS+SPORT) KÄYTÄNNÖSSÄ

Toimintaa, ei seiniä
• Tekoja, tietoja, taitoja, osaamisen
kehittämistä ja jakamista, keskustelua ja
vuoropuhelua

Yhteistyötä, ei
vientihankkeita

EU-tuki on
osarahoitusta
• Oma rahoitus ja työpanos vaihtelee
hankekohtaisesti
• Valmistelutyö tehdään omalla rahoituksella

Keskitetty haku

• Kansainvälisyys lähtökohtana
• Hankkeet suunnitellaan yhdessä
• Tehdään yhdessä, mukana toimijoita eri
maista: kumppanimaat vaihtelevat, samoin
hankkeiden mittakaava

•
•
•
•

Eurooppalainen kilpailu
EU:n lisäarvo ja tavoite kirkas
Laatu ratkaisee, yksinkertainen idea on hyvä
Kansallinen yhteyspiste auttaa:
• terhi.liintola@oph.fi
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EU –euroja liikunnalle vuosina 2014-2020

KUN LÄHDET MIETTIMÄÄN HANKEIDEAA,
Sinun/hakijan/seuran aktiivihenkilöiden tms.
pitää pystyä asettumaan rahoittajan asemaan!
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EU –euroja liikunnalle vuosina 2014-2020
• YLEISTÄ HANKETOIMINNASTA: liikkeelle harkiten

• KESKEISTÄ: Organisaation tavoitteet lähitulevaisuudessa?
– Jos tavoitteet ja rahoitusohjelmat saadaan kohtaamaan:OK
– Ei pelkän rahan perässä! Muuten byrokratiaa ei jaksa kestää…

• Mikä on seuranne/organisaationne tämän hetken tilanne?
• Mikä on Teidän seuranne/organisaationne
tavoitteet/painopisteet esim. lähimmän 2-3 vuoden aikana?
– Mitä konkreettisia asioita haluaisitte saada toteutumaan hankkeen kautta?
Mitkä asiat olisivat totta?
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• Kohdennustarpeet:
• mitkä asiat hoidetaan nyt, mitkä myöhemmin
(kokonaiskuvan hahmottaminen)
– rahoitusohjelmien soveltuvuus huomioitava

• mitä on tehtävä, että tavoitteisiin päästäisiin:
» kuka tekee, mitä tekee, missä tekee ja koska?

• välietapit matkalla
• tarvitaanko hanketta vai voiko asian hoitaa
yksinkertaisemmin
• hankkeen toiminta-alue ja laajuus
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• Prosessi:
• Aluksi liikkeelle puhtaalla hankeidealla:
» A4: tausta, tavoite, toimintatavat, kohderyhmä, toimintaalue – HUOM! Hyvin karkea hahmotus riittää, kirjallinen
esitys helpottaa omien ajatusten järjestämistä…

• Mahdollisen rahoitussuunnan hahmotus
» Oman idean kytkeytyminen rahoitusohjelmaan –
hahmotus, kontakti tarvittaessa rahoittajaan,
rahoitustilanne + idean esittely. HUOM! Oman idean
hahmotus auttaa löytämään mahdolliset yhtymäkohdat
rahoitusohjelmaan – aidot sellaiset!
» Rahoittajat suhtautuvat eri tavoin hakijaneuvontaan ☺

• Hankesuunnitelman tekeminen, kytkentä ohjelmaan
• Hakemuksen täyttäminen ja jättäminen
• Jälkiseuranta (idean ymmärryksen varmistaminen)
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EDELLYTYKSET EU-HANKKEELLE
• Verkottuminen: niillä elämänalueilla, joille hanketta
suunnitellaan
– paikallinen, maakunnallinen, kansallinen, kansainvälinen

• Projektiosaaminen
– projektin suunnittelu & hallinnointi: tulee tekemällä

• Taloudelliset resurssit haaste seuroille ja järjestöille
– Omarahoitus 10%-60%
– maksatukset 3kk-18kk jälkikäteen.

• Riittävästi aikaa…
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Mitä tästä esityksestä kannattaa muistaa?

EU-hankerahoitus on seuran näkökulmasta
yksi vaihtoehto kehittämiselle -> eteneminen seuran
tavoitteista käsin, ei rahan ohjaamana!
LEADER-rahoitus voi olla hyvä mahdollisuus
Kansainvälisyys on mahdollisuus myös hankepuolella (Erasmus+Youth, Sport)
- Monella Teistä on kokemuksia tästä rahoituksesta,
eli lähituki helposti saatavilla.
- Oma aluejärjestö auttaa myös
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LISÄÄ ESIMERKKEJÄ

Katso http://www.liikunnanaluejarjestot.fi -> EU-hanketoiminta
Hankelistaus_final.pdf (1.9 MB)

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/erasmus/erasmus-liikunnalle-ja-urheilulle-sport
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KIITOS!
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