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Kansainväliset hankkeet kuluvalla 
ohjelmakaudella

Hyväksyttyjä kansainvälisiä hankkeita (tilanne 31.12.2018, Hyrrä):

• Leader-hankkeita 57, joista 

�varsinaisia kansainvälisiä hankkeita 44 ja

�esiselvityksiä 13

• ELY-hankkeita 3 (ei luokittelua)



Kansainvälisiä hankkeita koskevat ohjeet 1/2

• Hanketukien Hyrrä-ohjeen Tuen hakemisen ehtoja -lukuun on lisätty 
kansainvälisissä hankkeissa huomioitavat keskeiset asiat:

�Kumppaneilla on oltava selkeä yhteinen tavoite ja siihen liittyvä yhteinen 
toimi.

�Kansainvälisiin hankkeisiin sovelletaan pääosin samoja sääntöjä kuin mui-
hinkin kehittämishankkeisiin. 

�Hakumenettely on jatkuva.

�Hankkeen toteutuksesta on laadittava yhteistyösopimus, jonka kaikki osa-
puolet allekirjoittavat.

�Hankkeella on oltava ohjausryhmä aina, kun kyse on kansainvälisestä hank-
keesta.

�Merkitse Hyrrään hankkeen luonteeksi kansainvälinen.
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• Kansainvälisiä hankkeita koskevat hallinnolle suunnatut materiaalit ovat 
saatavilla Pikantti-extranetistä � Maaseudun kehittäminen �
Kehittämishankkeet � Kansainväliset ja alueiden väliset hankkeet

• Vastaavat materiaalit Leader-työtilassa � Leader-työn extranet �
Kehittämishankkeet � Kansainväliset ja alueiden väliset hankkeet



Kumppanit kansainvälisissä hankkeissa
• Leader-ryhmältä haettavassa kansainvälisessä hankkeessa on oltava vähin-

tään kaksi osapuolta, joista vähintään yksi, hakija mukaan luettuna, saa Lea-
der-rahoitusta. 

�Kumppanit voivat olla Leader-ryhmiä ja/tai Leader-ryhmältä rahoituksensa 
saavia hanketoteuttajia EU-jäsenmaissa. 

�Niissä EU-jäsenmaissa, joissa on otettu käyttöön monirahastoinen paikalli-
nen kehittäminen, kumppaneina voivat olla myös kaupunkien Leader-ryhmät
ja/tai kalatalousryhminä toimivat Leader-ryhmät sekä näiltä rahoituksen saa-
vat toimijat. 

�EU:n ulkopuolella kumppaneina voivat olla Leader-tyyppiset paikallistason 
kehittämisyhteisöt.

• ELY-keskuksesta haettavassa kansainvälisessä hankkeessa on oltava vähin-
tään kaksi osapuolta vähintään kahdesta EU-jäsenmaasta.



Hankkeen luokittelu Hyrrässä
• Merkitse Hyrrään Luokittelu-välilehdelle, onko kyseessä esiselvitys vai 

varsinainen  kansainvälinen hanke.



Kansainvälisten hankkeiden ilmoittaminen 
komission SFC-järjestelmään

• Täytä SFC-lomake sen jälkeen, kun hanke on saanut hyväksymispäätöksen 
ELY-keskuksesta. Lomake on saatavilla Pikantti-extranetistä.

• Huom! Ilmoita lomakkeen kohdassa ’EAFRD*’ ainoastaan rahoituksen EU-
osuus. Valtion osuus ja kuntaraha ilmoitetaan kohdassa ’Other public
contribution*’

• Täytä lomake vain suomalaisten kumppanien osalta.

• Tähän mennessä SFC-tietojärjestelmässä on notifioitu 19 hanketta.
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