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1. Johdanto 

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa hakijoita laatimaan vaatimukset täyttävä hankehakemus ja 

ymmärtämään hallinnollisia ja rahoitusta koskevia sääntöjä, joita sovelletaan kansallisille tuomareille 

järjestettävään EU:n kilpailuoikeutta käsittelevään komission koulutusohjelmaan.  

Lisäksi oppaassa selitetään hakumenettelyn yksityiskohdat ja annetaan ohjeita avustushakulomakkeen ja 

siihen kuuluvien ehdotuspyynnössä lueteltujen liitteiden täyttämiseen. 

Siksi hakijoita pyydetään lukemaan tämä opas huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä. 

2. Hankeavustuksia koskevat yleiset säännöt 

2.1. Kuka voi hakea?  

Komissio tukee hankkeita, jotka tuottavat lisäarvoa Euroopan tasolla (ks. myös ehdotuspyynnön 2.1 kohta). 

Siksi hakijoiden olisi ennen avustushakemuksen jättämistä mietittävä, soveltuisivatko kansalliset tai 

alueelliset rahoituslähteet hankkeeseen paremmin kuin unionin rahoitus. 

Asetuksen (EU) N:o 1382/2013 7 artiklassa säädetään seuraavaa: 

 

”1. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki elimet ja yhteisöt, jotka ovat laillisesti sijoittautuneet: 

a) jäsenvaltioihin; 

b) Euroopan vapaakauppajärjestön (EFTA) niihin maihin, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 

osapuolia, kyseisen sopimuksen mukaisesti; 

c) ehdokasmaihin, mahdollisiin ehdokasmaihin ja unioniin liittyviin maihin, niiden yleisten periaatteiden, edellytysten 

ja sääntöjen mukaisesti, joista määrätään näiden maiden kanssa unionin ohjelmiin osallistumisesta tehdyissä 

puitesopimuksissa, assosiaationeuvoston päätöksissä tai samankaltaisissa sopimuksissa. 

2. Voittoa tavoittelevat elimet ja yhteisöt voivat osallistua ohjelmaan ainoastaan yhdessä voittoa tavoittelemattomien 

tai julkisten järjestöjen kanssa. 

3. Muihin kuin 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti ohjelmaan osallistuviin kolmansiin maihin, erityisesti Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin maihin, laillisesti sijoittautuneet elimet ja yhteisöt voivat osallistua ohjelman 

perusteella toteutettaviin toimiin omalla kustannuksellaan, jos se on kyseisten toimien kannalta tarkoituksenmukaista. 

4. Komissio voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa asianomaisessa vuotuisessa työohjelmassa 

määritettyjen edellytysten mukaisesti. Ohjelmaan voivat osallistua sen soveltamisaloilla toimivat kansainväliset 

järjestöt varainhoitoasetuksen ja asianomaisen vuotuisen työohjelman mukaisesti.” 

2.2. Hakija  

 Hakija (tai promoottori) voi päättää muodostaa kumppaneista ryhmän. Kumppanit luokitellaan joko 

muiksi edunsaajiksi tai liitännäiskumppaneiksi sen mukaan, missä määrin ne osallistuvat hankkeeseen. 

Hakija vastaa hankkeen suunnittelusta ja kehittämisestä ja hakemuksen jättämisestä. Lisäksi hakija vastaa 

hankkeen yleisestä hallinnoimisesta, koordinointitehtävistä, yhteydenpidosta komissioon ja talousarvion 

hallinnoimisesta. Hakija on komission ainoa yhteystaho ja vastaa kaikesta viestinnästä komission ja 

hankkeen kaikkien kumppanien välillä. 

Hakija toimii koordinaattorina, ja jos hakemus hyväksytään, siitä tulee avustussopimuksen allekirjoittava 
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edunsaaja. Allekirjoituksen myötä hakija ottaa oikeudellisen ja taloudellisen vastuun hankkeen 

täytäntöönpanosta avustussopimuksen määräysten mukaisesti. 

Jos edunsaajia on useampia, joko ne kaikki allekirjoittavat avustussopimuksen tai yksi allekirjoittaa 

sopimuksen kaikkien muiden puolesta. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon tarvitaan muilta edunsaajilta valtakirja, 

nk. mandaatti. Koko avustusmäärä siirretään nimetyn edunsaajan tilille, ja tämän tehtävänä on välittää 

varat edelleen hankekumppaneilleen. 

Hakija vastaa myös kaikesta hankkeen raportoinnista sen elinkaaren aikana ja laatii komission vaatimat 

lopulliset rahoitusselvitykset ja raportit, jollei se ole delegoinut varainhoitoa koordinaattorina toimivalle 

toiselle järjestölle. 

Hakijan tukikelpoisuutta koskevat erityisehdot esitetään ehdotuspyynnössä. 

2.3. Kumppanit ja muut hankkeeseen osallistuvat järjestöt 

2.3.1. Muut edunsaajat 

Muun edunsaajan on oltava laillisesti sijoittautunut maahan, joka voi saada rahoitusta hakemuksen 

jättöajankohtana. 

Muut edunsaajat ovat järjestöjä ja instituutioita, jotka yhteistyössä koordinaattorina toimivan avustuksen 

hakijan kanssa auttavat hankkeen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa, jakavat tähän liittyvät tärkeät 

tehtävät ja vastaavat yhdessä rahoitussitoumuksista. Hakija ja kaikki muut edunsaajat ovat usean 

edunsaajan avustussopimuksen osapuolia ja jakavat oikeudellisen ja taloudellisen vastuun hankkeen 

moitteettomasta ja aikataulun mukaisesta täytäntöönpanosta. Muulle edunsaajalle aiheutuneet kustannukset 

ovat tukikelpoisia samoin ehdoin kuin hakijalle aiheutuneet kustannukset (ks. 5 kohta). 

Hakija on kuitenkin aina komission ainoa yhteystaho ja vastaa komission edellyttämästä raportoinnista. 

Muiden edunsaajien on hakemusta jätettäessä allekirjoitettava aiesopimus, jolla ne vahvistavat 

osallistuvansa hankkeeseen. Niiden on täytettävä ja allekirjoitettava hakupaketin asiaankuuluva lomake 

(partner declaration form). Muut edunsaajat voivat allekirjoittaa myös mandaatin, jolla ne valtuuttavat 

hakijan tekemään avustussopimuksen komission kanssa ja vastaanottamaan avustuksen, jos hanke valitaan. 

Vaihtoehtoisesti kaikki edunsaajat voivat allekirjoittaa avustussopimuksen, mutta ainoastaan yksi niistä voi 

vastaanottaa maksuja komissiolta. 

 

Kaikki edunsaajat ovat yhdessä vastuussa hankkeen toteuttamisesta avustussopimuksen määräysten 

mukaisesti. Jaettu oikeudellinen ja taloudellinen vastuu hankkeesta tarkoittaa myös sitä, että järjestöjen on 

sovittava yhteistyöjärjestelyistä. Tämä tapahtuu yleensä tekemällä hankekohtainen kumppanuussopimus. 

Komissio ei puutu kumppanuussopimukseen eikä ole sen osapuoli. Komissio hyväksyy järjestöjen erilaiset 

hallinnointitavat mutta tähdentää, että tällaisen sopimuksen määräykset eivät saa olla syrjiviä ja että niiden 

on oltava kansallisten lakisääteisten vaatimusten ja hankkeesta tehdyn avustussopimuksen määräysten 

mukaisia. Ristiriitatilanteessa avustussopimuksen määräykset ovat ensisijaisia muihin kumppaneiden 

mahdollisesti tekemiin sopimuksiin nähden. 

 

HUOM. Koska kaikki edunsaajat jakavat oikeudellisen ja taloudellisen vastuun, niistä kunkin on 

toimitettava tietyt hakulomakkeen liitteet. Tarkemmat tiedot löytyvät hakijan tarkistuslistasta (Checklist for 

applicants). 



Hakuopas – Ehdotuspyyntö 2014 
 

- 5 - 

 

 

2.3.2. Liitännäiskumppanit 

Kolmannet osapuolet, jotka joko eivät täytä hakijajärjestölle tai muulle edunsaajajärjestölle asetettuja 

vaatimuksia tai joille ei aiheudu kustannuksia, voivat osallistua hankkeeseen liitännäiskumppaneina. 

Liitännäiskumppanit voivat olla esimerkiksi järjestöjä maista, jotka eivät voi saada rahoitusta, mutta joiden 

osallistuminen hankkeeseen on perusteltua, tai yksinkertaisesti järjestöjä, jotka toteuttavat toimia, jotka 

ovat suoraan kytköksissä hankkeeseen mutta joista ei aiheudu kustannuksia (esim. tukevat hakijaa 

hankkimalla yhteystahoja tai luovuttavat omat tilansa maksutta käyttöön). 

Jos niiden hankkeeseen osallistumisesta syntyy kustannuksia (esim. matkat ja oleskelu), huomioon otetaan 

vain hakijalle tai muulle edunsaajalle aiheutuneet kustannukset. 

Liitännäiskumppanit voivat osallistua hankkeen rahoitukseen. Tämä on ilmoitettava selvästi 

hakemuksessa.
1
 

Liitännäiskumppaneiden on hakemusta jätettäessä allekirjoitettava aiesopimus. Jos liitännäiskumppani 

haluaa osallistua hankkeen rahoittamiseen, rahoitusosuuden määrä on ilmoitettava aiesopimuksessa ja 

huomioitava alustavassa talousarviossa. 

Hakija ja muut edunsaajat ovat vastuussa liitännäiskumppaneiden toiminnasta, koska niiden osallistuminen 

on osa hanke-ehdotusta ja myöhemmin osa avustussopimuksen ehtoja. 

2.4. Millaisille hankkeille voi saada komission rahoitusta? 

Komissio rahoittaa vuosittain lukuisia hankkeita ehdotuspyynnön tuloksena. Kansallisille tuomareille 

tarkoitetusta EU:n kilpailuoikeutta koskevasta koulutusohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka ovat 

ehdotuspyynnössä vahvistettujen tavoitteiden ja painopisteiden mukaisia. Siksi on tärkeää, että hakija 

tutustuu ehdotuspyyntöön huolellisesti saadakseen käsityksen komissiota kiinnostavista aloista. 

Hanketta kohden sallitaan vain yksi avustushakemus, joka hakijan on toimitettava. Järjestöt voivat 

tehdä hakemuksia useista hankkeista, ja komissio arvioi kunkin hankkeen erikseen. Järjestöjen 

osallistumista kumppaneina tai hakijoina useampaan kuin yhteen hankkeeseen, joille haetaan rahoitusta 

saman ehdotuspyynnön puitteissa, ei rajoiteta millään tavalla. 

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan ja mahdollisten kumppanijärjestöjen olisi perehdyttävä alalla jo 

tehtyyn työhön ja alan nykytietämykseen voidakseen laatia hankkeen, joka on innovatiivinen ja tuottaa 

lisäarvoa. Hankkeet, joissa vain toistetaan aiempia hankkeita ja/tai ei huomioida nykytietämystä, saavat 

komission arvioinnissa vähemmän pisteitä. 

Avustuksia voidaan myöntää sellaisten elinten toteuttamille tukitoimenpiteille, jotka edistävät 

oikeudellista yhteistyötä ja/tai tarjoavat kansallisille tuomareille koulutusta EU:n kilpailuoikeudesta 

ja kannustavat tuomareiden välistä yhteistyötä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi 

 kansallisille tuomareille tarkoitetut EU:n kilpailuoikeutta käsittelevät konferenssit, 

seminaarit, symposiumit ja kokoukset 

                                                 
1
 Määrä voi muuttua hankkeen aikana, mutta sen pienentyminen/lisääntyminen vaikuttaa Euroopan komission 

kokonaisrahoitukseen. 
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 kansallisille tuomareille tai oikeuslaitoksen henkilöstölle tarkoitettu EU:n kilpailuoikeutta 

koskeva lyhyt- tai pitkäkestoinen koulutus 

 erimaalaisten tuomareiden väliset vaihto-ohjelmat 

  yhteistyö, mukaan lukien verkostojen ja/tai tietokantojen luominen ja/tai ylläpito, niiden 

oikeusviranomaisten tai muiden julkisten tai yksityisten elinten välillä, joiden tehtävänä on 

kannustaa kansallisia tuomareita soveltamaan EU:n kilpailuoikeutta asianmukaisesti ja 

valvoa, että näin tapahtuu. 

KOSKEE VUOSIEN 2014–2020 EHDOTUSPYYNTÖJÄ 

 

3. Komission rahoitus  

3.1. Avustuksia koskevat rahoitussäännöt 

Hankkeet rahoitetaan yhteisrahoitusperiaatteella. Ohjelmasta myönnettävä avustus ei saa kattaa hankkeen 

kaikkia kustannuksia. 

 EU:n rahoitusosuus voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista (ks. 5 
kohta). 
 

Näin ollen hakijan ja/tai muiden edunsaajien ja liitännäiskumppaneiden on katettava vähintään 20 

prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä. Kyseistä osuutta ei voida rahoittaa EU:n 

talousarviosta. 

Yhteisrahoituksen määrä on ilmoitettava avustushakulomakkeessa ja kaikissa asiaankuuluvissa liitteissä 

(Budget Form, aiesopimus/-sopimukset jne.). Hakijan rahoituosuuden on oltava hakijan pankkitilillä ja 

muun edunsaajan tai liitännäiskumppanin mahdollisesti lupaaman rahoituksen ehtona on oltava avustuksen 

saaminen komissiolta.  Jos rahoitusosuuteen liittyy muita ehtoja, se katsotaan epävarmaksi. Sen sijaan 

viranomaisten rahoitusosuuteen liittyvä ehto asiaankuuluvien kansallisten määräysten noudattamisesta on 

sallittu.  

Luontoissuoritukset voidaan kirjata talousarviolomakkeen asianomaiseen kohtaan, mutta niitä ei katsota 

tukikelpoisiksi kustannuksiksi eikä hyväksytä yhteisrahoitukseksi, paitsi jos ne kuuluvat asetuksen (EU) 

N:o 1382/2013 johdanto-osan 7 kappaleen soveltamisalaan. Siinä todetaan seuraavaa: ”Unionin olisi 

helpotettava unionin oikeuden täytäntöönpanoa koskevan koulutustoiminnan järjestämistä katsomalla 

jäsenvaltioiden viranomaisten maksamat osallistuvien tuomarien ja oikeuslaitoksen henkilöstön palkat 

tukikelpoisiksi kustannuksiksi tai luontoissuorituksiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 966/2012, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, mukaisesti.”
2
 

Jos komission myöntämä määrä on pienempi kuin hakijan pyytämä määrä, hakijan vastuulla on hankkia 

tarvittava lisärahoitus tai karsia hankkeen kokonaiskustannuksia. 

                                                 
2 Koskee ainoastaan vuonna 2014 ja sen jälkeen julkaistuja ehdotuspyyntöjä. 
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Komissio myöntää avustuksia ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin, eikä hankkeissa saa missään 

tapauksessa tavoitella voittoa. Mahdollinen voitto vähennetään komission maksamasta lopullisesta 

määrästä. Voitontavoittelun kieltoa ei kuitenkaan sovelleta arvoltaan enintään 60 000 euron hankkeisiin. 

Hakupakettiin pitäisi sisältyä euromääräinen alustava talousarvio, jossa tulot ja menot ovat tasapainossa. 

 

Budjetoituihin kustannuksiin ei sisällytetä arvonlisäveroa, paitsi jos järjestö, jolle kustannukset aiheutuvat, 

ei voi saada hankkeseen hankittavista tavaroista ja palveluista maksamaansa arvonlisäveroa takaisin. 

Julkisen elimen maksama arvonlisävero on tukikelpoinen, jos veronalainen toiminta ei kuulu kyseisen 

elimen tavanomaiseen toimintaan. 

 

Valitut hankkeet aloitetaan pääsääntöisesti heti, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 

avustussopimuksen. Tukikelpoisia ovat menot, jotka ovat aiheutuneet aikaisintaan hankkeen 

aloituspäivänä. Ennen kyseistä päivää mahdollisesti aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia. 

Komissio ei voi korvata muissa kuin tukikelpoisissa maissa aiheutuneita kustannuksia. Ehdotuspyynnöstä 

käy ilmi, mitkä maat ovat tukikelpoisia. 

 

Kustannusten yksityiskohtaiset tukikelpoisuussäännöt esitetään tämän oppaan 5 kohdassa. 

 

3.2. Maksumenettelyt 

Rahoitus maksetaan yleensä kahdessa erässä: 

- mahdollinen ennakkomaksu, joka on enintään 50 prosenttia myönnetyn avustuksen määrästä. Se 

voidaan maksaa 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun komissio on vastaanottanut 

ennakkomaksupyynnön
3
, edellyttäen että molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 

avustussopimuksen. Jos määräaika umpeutuu ilman, että maksua on suoritettu, hakija on oikeutettu 

viivästyskorkoon, joka lasketaan ja suoritetaan erillisenä maksuna automaattisesti; 

-  loppumaksu eli myönnetyn avustuksen jäljellä oleva määrä, joka maksetaan sen jälkeen, kun 

komissio on saanut ja hyväksynyt sekä loppukertomuksen
4
 että loppumaksupyynnön

5
.  

Yksilöllisen riskinarvioinnin perusteella komissio voi kuitenkin 

- pienentää ennakkomaksun prosenttiosuutta, 
- ottaa käyttöön välimaksun,  

- pyytää hakijalta uusia rahoitusvakuuksia, jotka kattavat ennakkomaksun määrän siihen asti, kunnes 

loppumaksu suoritetaan. 

Nämä lisäehdot toimitetaan hakijalle samanaikaisesti avustuksen myöntämistä koskevan ilmoituksen 

kanssa, ja ne mainitaan myös avustussopimuksessa. 

Avustuksen lopullinen määrä ei voi missään tapauksessa ylittää avustussopimuksessa ilmoitettua 

enimmäismäärää. 

                                                 
3 Ennakkomaksupyynnön on oltava postitse lähetetty, päivätty ja allekirjoitettu kirje, jossa mainitaan avustussopimuksen 

numero ja HT-numero. Siinä on selvästi pyydettävä ennakkomaksua ja ilmoitettava sen kokonaismäärä euroina. 
4 Loppukertomuksen on täytettävä kaikki avustussopimuksen liitteissä esitetyt vaatimukset. 
5 Loppumaksupyynnön on oltava postitse lähetetty, päivätty ja allekirjoitettu kirje, jossa mainitaan avustussopimuksen 

numero ja HT-numero. Siinä on selvästi pyydettävä loppumaksua ja ilmoitettava sen kokonaismäärä euroina. 
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Avustuksen lopullinen määrä suhteutetaan jäljellä olevaa määrää maksettaessa hankkeen tukikelpoisiin 

kustannuksiin; jos tukikelpoiset kokonaiskustannukset osoittautuvat pienemmiksi kuin arvioidut 

kokonaiskustannukset, määrää vähennetään. 

Komissio voi myös vähentää avustuksen lopullista määrää varmistaakseen, etteivät hankkeen kokonaistulot 

ylitä sen kokonaiskustannuksia. 

Komissio maksaa loppumaksun 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut vaatimukset 

täyttävän loppukertomuksen ja loppumaksupyynnön. Jos määräaika umpeutuu ilman, että maksua on 

suoritettu, hakija on oikeutettu viivästyskorkoon. Tämä koskee ainoastaan vaatimukset täyttäviä 

maksupyyntöjä. 
 
4. Hakemuksen laatiminen 
 

4.1. Hakemuksen toimitustapa ja kieli 

Avustuksen hakemiseen on käytettävä vakiomuotoista hakulomaketta ja sen liitteitä, jotka on lueteltu 

lomakkeen F osassa. 

Kaikki täydentävät asiakirjat on numeroitava selvästi ja pantava numerojärjestykseen käyttäen 

hakupakettiin sisältyviä liitteiden kansilehtiä. 

Lomakkeet voi ladata seuraavalta verkkosivulta: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

Hakemukset on lähetettävä postitse. Muita toimitustapoja ei hyväksytä. Sähköpostitse tai faksilla 

lähetettyjä hakemuksia tai liitteitä ei hyväksytä.  

Ehdotuspyyntöä koskevat kysymykset voi lähettää sähköpostitse -osoitteeseen COMP-TRAINING-

JUDGES@ec.europa.eu. 

Hakemukset (mukaan lukien kaikki hakijan tarkistuslistassa luetellut asiakirjat) on täytettävä 

asianmukaisesti, allekirjoitettava ja päivättävä. Hakemus on toimitettava kahtena kappaleena (yksi 

allekirjoitettu paperihakemus ja yksi sähköinen hakemus muistitikulla tai CD-levyllä) postitse tai 

lähettipalvelun välityksellä (mistä osoituksena pidetään postileimaa tai lähettipalvelun 

vastaanottokuittia) taikka henkilökohtaisesti. Sähköpostitse tai faksilla lähetettyjä hakemuksia tai 

liitteitä ei hyväksytä. 

Hakemuksen allekirjoittavalla henkilöllä on oltava valtuudet tehdä oikeudellisesti sitovia sitoumuksia 

hakijan puolesta. 

Hakemus ja sen liitteet voidaan täyttää millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä, mutta 

mieluiten englanniksi. Jos hakemus toimitetaan muulla kielellä kuin englanniksi, siihen on liitettävä 

englanninkielinen tiivistelmä (hakulomakkeen B.2 kohdassa). 

4.2. Hakupaketti 
Hakupaketti koostuu hakulomakkeesta (A–F osa) ja sen liitteistä (1–14). 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu.
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu.
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4.3. Hakulomake 
Hakulomake on Microsoft Word -asiakirja (.doc), jossa esitetään perustiedot hakijasta, hankkeesta ja 

mahdollisista kumppanuuksista. 

Hakulomakkeen alussa ilmoitetaan hankkeen nimi, ja siihe on varattu pieni tila Euroopan komission 

vastaanottokuittausta varten.  

Hakijaa kehotetaan lukemaan hakemus ja liitteet huolellisesti läpi. 

4.3.1. Hakija – A osa 

Tässä osassa ilmoitetaan tiedot hakijasta (ks. 2.2 kohta). 

Kaikki hankkeeseen liittyvä viestintä/kirjeenvaihto tapahtuu sen henkilön kanssa, jonka nimi on mainittu 

kohdassa ’Contact person’. Ilmoitetut yhteystiedot kirjataan myös avustussopimukseen. Komissio toivoo, 

että kaikki viestintä sen ja yhteyshenkilön välillä voitaisiin tehokkuuden nimissä hoitaa englanniksi. 

Yhteyshenkilön osoite voi olla eri kuin hakijan virallinen osoite. 

Järjestön puolesta allekirjoittavan henkilön nimi ja asema pyydetään ilmoittamaan, ja lomake on 

allekirjoitettava, päivättävä ja leimattava. Kyseisellä henkilöllä on oltava valtuudet tehdä hakijan puolesta 

taloudellisesti ja oikeudellisesti sitovia sitoumuksia. Komissio voi pyytää jäljennöksen kyseisestä 

valtuutuksesta. 

Jos ehdotukselle myönnetään avustus, komissio laatii avustussopimuksen tässä kohdassa nimetyn henkilön 

allekirjoitettavaksi, ellei toisin ilmoiteta. 

Jos hakija delegoi hankkeen varainhoidon toiselle järjestölle, kyseisestä järjestöstä (co-ordinating 

organisation) on ilmoitettava vaaditut tiedot (ks. 2.2 kohta). 

4.3.2. Hankeluonnos – B osa 

4.3.2.1. Yleiset tiedot – B.1 kohta 

Tässä osassa esitellään hankkeessa toteutettavat toimet. Siitä komission arvioijat saavat yksityiskohtaista 

tietoa hankkeesta (nimi, ehdotetut toimet, tavoitteet, painopisteet, kumppaneiden määrä, kesto jne.), ja 

hakemuksen arviointi perustuu pääasiassa siinä esitettyihin tietoihin. 

Hankkeen nimen toivotaan kuvastavan ehdotettuja toimia. Hankkeen nimessä ei tule käyttää 

avustusohjelman nimeä. 

Hankkeen koko nimi on ilmoitetaan kentässä ’Title’. Hankkeen mahdollinen lyhytnimi ilmoitetaan 

kentässä ’Acronym/short title’. 

Annettujen tietojen olisi oltava mahdollisimman yksityiskohtaisia ja spesifisiä; epäolennaisten tietojen 

antamista tulee välttää. Epäolennaisia tietoja ovat esimerkiksi aiemmat hankkeet, hakijan edustaman 

järjestön tavanomainen toiminta ja muut tiedot, jotka eivät suoraan liity ehdotukseen. 

Kumppaneiden, osallistujien ja puhujien määrä ja kansallisuudet (tai arvio niistä) on ilmoitettava selvästi. 

Näitä lukuja käytetään lähtökohtana menettelyn kaikissa jatkovaiheissa, muun muassa ehdotuksen 
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tukikelpoisuutta tarkistettaessa, ehdotuksen asiantuntija-arviossa ja – soveltuvin osin – hankkeen lopuksi 

arvioitaessa, onko asetetut tavoitteet saavutettu. 

Hankkeiden enimmäiskesto on kaksi vuotta (24 kk). Tämä on syytä huomioida hankkeen ja sen toimien 

suunnittelussa. 

Ehdotetun hankkeen aloitusajankohta on ilmoitettava. Suunnittelussa on otettava huomioon, että ehdotusten 

arviointiin menee niiden toimitusajan umpeuduttua noin kolme kuukautta ja että avustussopimus 

allekirjoitetaan yleensä 6–9 kuukautta ehdotuspyynnön määräajan umpeuduttua. 

TÄRKEÄÄ: jos ehdotettu hanke alkaa — tai on päättynyt — ennen hakemuksen jättämiselle asetetun 

määräajan umpeutumista, ehdotus hylätään, koska EU:n rahoitusta ei voida myöntää takautuvasti. 

Tässä kohdassa ilmoitettujen määrien on oltava identtisiä hakulomakkeen liitteessä 3 (Forward Budget) 

ilmoitettujen määrien kanssa. Kyseiset kentät kannattaakin täyttää vasta sitten, kun alustava talousarvio on 

valmis. 

4.3.2.2. Tiivistelmä – B.2 kohta 

Tiivistelmässä on esitettävä selkeästi hankkeen tavoitteet (kuka, mitä, missä, milloin, miten ja miksi) ja se, 

miten sillä saavutetaan ehdotuspyynnön tavoitteet. Lisäksi tiivistelmästä on käytävä ilmi hankkeen sisältö 

ja toimet, joilla kyseiset tavoitteet saavutetaan. Hakijan olisi myös osoitettava, millä tavalla hanke on 

innovatiivinen ja miten siinä hyödynnetään olemassa olevaa tietämystä ja tuotetaan lisäarvoa Euroopan 

tasolla. 

Tiivistelmää laatiessa on hyvä muistaa, että ehdotusta arvioivat asiantuntijat eivät tunne hakijaa eivätkä 

tiedä, mitä tämä on tehnyt aikaisemmin. He eivät myöskään ole perillä tuomareiden koulutustarpeista 

hakijan edustamassa maassa. Siksi ehdotuksen olisi oltava mahdollisimman selkeä ja kattava, ja sen 

erityisyyttä on syytä korostaa. 

Muita tärkeitä näkökohtia, esimerkiksi oletetut tulokset ja markkinointistrategiat, käsitellään C osassa, joten 

niiden toistamista tässä kohdassa on syytä välttää. Tämä kohta muodostaa yhdessä C osan kanssa hankkeen 

käyntikortin, jota käytetään julkaisu-/levitystarkoituksiin, mikäli hankkeelle myönnetään avustus. 

Hanketiivistelmän pituus on enintään yksi sivu, ja se on laadittava englanniksi. 

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelot (liite 9), joita käytetään arvioitaessa valintaperusteiden täyttymistä 

sekä hankkeen toiminnallisia ja ammatillisia edellytyksiä. Tuore ansioluettelo tarvitaan avainhenkilöstöön 

kuuluvilta, ainakin hankkeen koordinaattorilta/vetäjältä, varainhoidosta vastaavalta ja tärkeimmiltä 

asiantuntijoilta. 

Komissio toivoo, että ansioluettelot toimitetaan Europass-muodossa, mutta järjestöt voivat halutessaan 

toimittaa ne muussakin muodossa. Kaikkien ansioluetteloiden on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta 

komissio voi arvioida, onko henkilö pätevä ehdotettuun asemaan ja onko hänellä riittävästi kokemusta 

asiasta/tehtävästä. 

 

Europass-ansioluettelon mallin voi ladata seuraavasta osoitteesta: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Muut tähän ehdotukseen suoraan liittyvät hankkeet – B.3 kohta 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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Tässä kohdassa on ilmoitettava kaikki hakijan, muiden edunsaajien ja mahdollisten 

liitännäiskumppanijärjestöjen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana saamat EU:n avustukset 

(sekä toiminta- että hankeavustukset) ja voittamat tarjouskilpailut. 

Hakijan edustaman järjestön asema näissä hankkeissa on täsmennettävä (hakija vai kumppanijärjestö). 

Hakijan on hakemuksen jättämisen jälkeen ilmoitettava kilpailun pääosastolle viipymättä muille EU:n 

toimielimille tai virastoille tehdyistä rahoitushakemuksista ja/tai EU:n toimielinten tai virastojen 

mahdollisesti myöntämästä rahoituksesta. 

4.3.3. Hankkeen perustelut, vaikutus ja tulokset – C osa 

4.3.3.1. Ehdotuksen perustelut – C.1. kohta 

Tässä kohdassa on perusteltava hankkeen vaatimukset, päämäärä ja oletettu vaikutus sekä se, miksi 

komission pitäisi valita juuri tämä ehdotus. 

Myös markkinointistrategia on esiteltävä. (Esim. Miten osallistujia aiotaan houkutella? Ovatko menetelmät 

strategisia? Onko käytössä postituslistoja?) 

4.3.3.2. Tulokset ja vaikutus – C.2. kohta 

Tässä kohdassa on annettava yksityiskohtainen kuvaus oletetuista tuloksista ja tuotoksista ja niiden 

levitysstrategiasta. Tulosten saavuttamista koskeva strategia esitetään tässä kohdassa, ja se voidaan 

sisällyttää myös E osaan (ks. 4.3.5 kohta). Hakijan on hyvä muistaa, että arvioijat käyttävät tätä kohtaa 

arvioidessaan, miten hyvin hanke täyttää levitystä ja kestävyyttä koskevat myöntämisperusteiden 

vaatimukset. Aiottu tuotos ja sen kestävät vaikutukset on esiteltävä mahdollisimman selvästi ja kattavasti. 

4.3.4. Kumppanit – D osa 

4.3.4.1. Perustiedot kumppaneista – D.1. kohta 

Tässä kohdassa annetaan perustiedot kaikista hankkeeseen osallistuvista kumppaneista (myös 

hakijajärjestöstä ja mahdollisista muista edunsaajista). Luettelo kumppaneista on sisällytettävä 

lomakkeeseen, jossa esitetään rahoitussuunnitelma ja yksityiskohtainen alustava talousarvio (ks. 

hakupaketin liite 3). 

4.3.4.1. Kumppanuuden ominaispiirteet – D.2. kohta 

Tässä kohdassa annetaan tarkemmat tiedot kumppanijärjestöistä ja niiden tehtävästä hankkeessa (kunkin 

järjestön ja niiden toiminnan esittely). Järjestöt on lueteltava samassa järjestyksessä kuin D.1. kohdan 

taulukossa. 

4.3.5. Hankkeen organisaatio ja hallinto – E osa 

4.3.5.1. Työsuunnitelma ja toteuttamisaikataulu – E.1. kohta 

Tässä kohdassa hakija voi esitellä hankkeen sellaisia näkökohtia, joita ei voitu sisällyttää B osaan mutta 

jotka ovat tärkeitä minkä tahansa hankkeen tai toimintalinjan onnistumiselle. Hakijaa pyydetään 
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esittelemään työsuunnitelma ja jakamaan se vaiheisiin. 

Hakijan on ilmoitettava hankkeen kokonaiskesto, tarvittava henkilöstömäärä ja aiotut työskentelytavat
6
. 

Viimeiseksi on esitettävä strategia tulosten levittämiseksi ja suunnitelma, jolla varmistetaan hankkeen 

laatu. 

Tämä viimeinen kohta auttaa komission arvioijia määrittelemään, millä todennäköisyydellä tuotokset (tai 

niiden vaikutukset) jatkuvat sopimuksen voimassaolon päätyttyä. 

Tässä kohdassa on vältettävä hankkeen uudelleenkuvausta ja sen sijaan vastattava kuhunkin kysymykseen 

lyhyesti. 

4.3.6. Liitteet – F osa 

Kaikki vaaditut liitteet luetellaan hakulomakkeen F osassa. Hakijan on täytettävä ja liitettävä ne 

hakulomakkeeseen alkuperäisessä muodossa sähköisesti (Excel ja Word) ja myös paperilla, jos 

alkuperäiskappale on toimitettava allekirjoitettuna. 

LIITE 1: Hakijan tarkistuslista 

Tarkistuslista on tarkoitettu avuksi hakemuksen täyttämisessä. Kun hakemus on valmis, hakija voi täyttää ja 

allekirjoittaa listan varmistaakseen, että hakemus sisältää kaiken vaaditun. 

LIITE 2: Täydellisen hakemuksen sähköinen kopio 

Jotta avustushakemus olisi täydellinen, se ja kaikki sen täytetyt liitteet on toimitettava myös sähköisinä. 

Sähköisen kopion on vastattava alkuperäistä hakemusta (eli ne alkuperäiset asiakirjat, jotka on leimattava, 

päivättävä ja allekirjoitettava, on sisällytettävä sellaisina sähköiseen kopioon). Jotta sähköinen kopio 

sisältäisi kaiken vaaditun, se kannattaa laatia vasta kun koko hakulomake liitteineen on valmis 

lähetettäväksi. 

 

LIITE 3: Rahoitussuunnitelma ja yksityiskohtainen alustava talousarvio 

 
Tässä osassa pyydetään esittämään hankkeen alustava talousarvio, joka on jaettu menoihin ja tuloihin. 

Tässä ilmoitetun alustavan kokonaistalousarvion on oltava sama kuin hakulomakkeen B.1 kohdassa 

(Hankeluonnos). 

Kaikki määrät on ilmoitettava euroissa ja ainoastaan kahden desimaalin tarkkuudella. 

 Rahoitussuunnitelmaan ja yksityiskohtaiseen alustavaan talousarvioon sisältyvien rahoitustietojen on 

oltava spesifisiä ja selkeitä, mikä edesauttaa ehdotuksen arviointia. Kyseistä liitettä luetaan yhdessä 

avustushakulomakkeen ja muiden liitteiden kanssa, joten lomakkeiden väliset epäjohdonmukaisuudet joko 

toimien suunnittelussa (esim. kokousten määrä ja paikka) tai niiden kuvaamiseen käytetyssä 

terminologiassa vaikuttavat arvioon epäsuotuisasti. 

Rahoitussuunnitelma ja yksityiskohtainen alustava talousarvio on Excel-taulukko, jota on tarkoitus käyttää 

                                                 
6
 Osa-/kokoaikatyö, etätyö / paikalla tehtävä työ, kokoukset/työpajat jne. 
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hankkeen koko elinkaaren ajan (myös haku-, arviointi- ja valintavaiheessa sekä loppukertomuksessa). Jotta 

korjausten tekeminen olisi helpompaa, hakemuksen sähköiseen kopioon on liitettävä Excel-tiedosto (ei sen 

skannattu toisinto). 

 
Taulukkoon on merkittävä yksityiskohtaisesti kaikki kustannukset, joita hankkeen täytäntöönpano 

edellyttää. Lisäksi siinä pitää esittää kaikki hankkeen tulolähteet (varat), sekä edunsaajien (hakija ja muut 

edunsaajat) osoittama että mahdollisen kolmannen osapuolen (yhteisrahoittajat ja liitännäiskumppanit) 

osoittama rahoitus. 

 
 Rahoitussuunnitelma ja yksityiskohtainen alustava talousarvio sisältää 15 taulukkoa: 

 rahoitussuunnitelma (alustavan talousarvion tiivistelmä) 

 A.a osa — henkilöstöryhmät 

 A.b osa — toimintaan osallistuvan henkilöstön matka- ja oleskelukustannukset 

 A.c osa — puhujien matka- ja oleskelukustannukset, osallistujien matka- ja oleskelukustannukset 

 A.d osa — toimintaan osallistuvan henkilöstön sekä osallistujien, puhujien ja tulkkien ateria- ja 
virvokekustannukset 

 A.e osa — tulkkien palkkiot 

 A.f osa — menot laitteista, maaomaisuudesta ja kiinteästä omaisuudesta 

 A.g osa — menot kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista 

 A.h osa — menot julkaisuista ja raporteista 

 A.i osa — muut välittömät menot 

 A.j osa — toiminnan yleiset kustannukset 

 luontoissuoritukset 

 tulotaulukko (muut rahoituslähteet) 

 allekirjoitus 

 henkilöstöryhmä. 

 

Alustava talousarvio otetaan arvioitavaksi edellyttäen, että 

 on käytetty vakiomuotoista mallia, 

 hankkeen arvioidut menot on eritelty taulukoissa yksityiskohtaisesti euroina. 
 

LIITE 4: Tilitietolomake 

 
Ilmoittakaa tiedot pankkitilistä, jota hankkeessa käytetään (jos se valitaan), ja täyttäkää kaikki 
asiaankuuluvat kentät: 

 

  hanketta koordinoivan edunsaajan virallinen nimi (sama kuin hakulomakkeen A osassa) 

  hanketta koordinoivan hakijajärjestön virallinen osoite 

 edunsaajan tai, silloin kun on kyseessä usean edunsaajan avustussopimus, maksujen vastaanottajaksi 

nimetyn muun edunsaajan (yleensä hakijan) pankkiyhteystiedot 

 pankin leima ja päiväys TAI tiliote, josta käy selvästi ilmi IBAN-numero, BIC-koodi ja pankin nimi. 
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  LIITE 5: Oikeussubjektilomake 

 

Tiedot on ilmoitettava hakijasta ja kustakin mahdollisesta muusta edunsaajasta, kukin omalla 

lomakkeellaan. Liitännäiskumppaneista ei tarvitse toimittaa tietoja. Näitä tietoja ovat 

  hakijan virallinen nimi (sama kuin hakulomakkeen A osassa) tai muun edunsaajan virallinen nimi 

  edunsaajan / muun edunsaajan virallinen osoite. 

 

LIITE 6: Hakijan kunnian kautta antama vakuutus (poissulkemisperusteet ja 

eturistiriitojen puuttuminen) 

 

Hakijan on allekirjoitettava poissulkemisperusteita koskeva vakuutus vain, jos pyydetyn avustuksen määrä 

on vähintään 60 000 euroa. Vakuutuksesta on käytävä ilmi, että hakijalla on vakaat ja riittävät 

rahoituslähteet, jotta toiminta voi jatkua hankkeen koko keston ajan, ja että hakija suostuu osallistumaan 

hankkeen rahoittamiseen. 

 

LIITE 7: Todisteet oikeudellisesta asemasta 

 

Jäljempänä luetellut asiakirjat on toimitettava ainoastaan hakijasta ja muista edunsaajista, ei 

liitännäiskumppaneista. Komissio hyväksyy ainoastaan virallisten asiakirjojen jäljennökset. Asiakirjoja 

tarvitaan edunsaajan kirjaamiseksi komission kirjanpitojärjestelmään, mutta niitä tarvitaan myös hakijan 

tukikelpoisuuden tarkistamiseen. 
 

Liitettä 7 ei tarvita, jos hakija on hallintoelin (esim. ministeriö, paikallisen, alueellisen, kansallisen tai 

liittovaltiotason viranomainen, kunta tai muu julkinen elin) tai yliopisto. Näiden tahojen olisi kuitenkin 

oltava valmiita toimittamaan tarvittavat asiakirjat komission pyynnöstä. 

 

Hakijajärjestön oikeudellisesta asemasta riippuen voidaan vaatia seuraavia asiakirjoja: 

 

Yksityiset elimet: 

1. perustamiskirja tai perussääntö 

2. todistus järjestön lainmukaisesta rekisteröinnistä: jäljennös virallisesta asiakirjasta (esim. 

virallinen lehti tai kansallinen yritysrekisteri), josta käy ilmi järjestön virallinen nimi ja 

rekisteröidyn toimipaikan (päätoimipaikan) osoite ja kansallisen viranomaisen antama 

rekisterinumero 

3. jäljennös arvonlisäverovelvollisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos sellainen on ja jos alv-

tunniste ei käy ilmi edellä luetelluista virallisista asiakirjoista. 

 

Julkiset elimet: 

  1. jäljennös päätöslauselmasta, laista, asetuksesta, päätöksestä tai muusta järjestön sijoittautumisen 

todistavasta virallisesta asiakirjasta 

  2. järjestön perussääntö, mikäli sellainen on 

  3. jäljennös arvonlisäverovelvollisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos järjestöllä on alv-tunniste. 

 

LIITE 8: Taloudellisten edellytysten arviointi 
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Jos pyydetty kokonaisavustus on vähemmän kuin 60 000 euroa, riittää, että hakija antaa kunnian 

kautta vakuutuksen taloudellisista edellytyksistään toteuttaa hanke. 

 

Jos pyydetyn avustuksen kokonaismäärä on vähintään 60 000 euroa, hakijan on taloudellisten 

edellytystensä osoittamiseksi toimitettava virallinen vuositilinpäätös (tase ja/tai tuloslaskelma) 

viimeiseltä päätetyltä vuodelta. Hiljattain perustettujen järjestöjen tapauksessa edellä mainitut 

asiakirjat voidaan korvata liiketoimintasuunnitelmalla. 

 

Liitettä 8 ei tarvita, jos hakija on hallintoelin (esim. ministeriö, paikallisen, alueellisen, 

kansallisen tai liittovaltiotason viranomainen, kunta tai muu julkinen elin) tai yliopisto. 

 

LIITE 9: Toiminnallisten edellytysten arviointi 

 

Aiemmin toteutetuista hankkeista pyydetään toimittamaan tiedot. Jos hankkeet on jo lueteltu 

avustushakulomakkeen B.3 kohdassa, liitteeseen voi liittää täydentäviä asiakirjoja ja mahdollisia 

lisätietoja. 

 

Jos pyydetty kokonaisavustus on vähemmän kuin 60 000 euroa, riittää, että hakija antaa kunnian 

kautta vakuutuksen toiminnallisista edellytyksistään toteuttaa hanke. 

 

LIITE 10: Henkilöstön palkkataulukko 

 

Palkkataulukot voidaan toimittaa esimerkiksi palkkakuittien muodossa. 

Henkilöstön päiväpalkka ei saa ylittää henkilöstömenoille asetettuja päivittäisiä tukikelpoisia 

enimmäismääriä. 

 

LIITE 11: Ilmoitus kumppan(e)ista 
 

Mahdollisilta kumppanijärjestöiltä on toimitettava aiesopimus, jolla ne vahvistavat osallistuvansa 

hankkeeseen. Jos kumppanijärjestö on muu edunsaaja (2.3.1 kohta), jolle aiheutuu kustannuksia 

(jotka on esitetty talousarviossa), siitä on toimitettava liitteiden 6 ja 7 jäljennökset. 

 

LIITE 12: Hakijan selvästi ilmaistu sitoumus vastata rahoituksesta 

 

Hakijan on tarvittaessa annettava selvä sitoumus vastata rahoituksesta, jos muut osapuolet eivät 

siihen pysty. Tämä asiakirja voidaan antaa vakuutuksen muodossa. 

 

LIITE 13: Arvonlisäverotodistus 

 

Hakijan on toimitettava virallinen asiakirja, josta käy ilmi alv-tunniste tai soveltuvin osin todistus 

vapautuksesta. Vuodesta 2014 alkaen tämä asiakirja toimitetaan liitettä 5 täydentävänä asiakirjana. 

 

 

 
5. Minkälaiset kustannukset ovat tukikelpoisia? 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Tukikelpoisia kustannuksia ovat avustuksen saajalle tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset, jotka täyttävät 

kaikki seuraavat ehdot: 

Kustannukset ovat aiheutuneet hankkeen tai työohjelman aikana, lukuun ottamatta 

loppukertomuksiin ja tarkastuslausuntoihin liittyviä kustannuksia. 

Kustannukset ovat tukikelpoisia avustussopimuksessa tai -päätöksessä mainitusta päivästä alkaen. 

Menoja voidaan hyväksyä ennen avustuksen myöntämistä, jos edunsaaja voi osoittaa, että hanke on 

välttämätöntä aloittaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Tukikelpoisuus ei voi missään 

tapauksessa alkaa ennen avustushakemuksen jättöpäivää (ks. 4.3.2.1 kohta). 

 Kustannukset on kirjattu hankkeen tai työohjelman alustavaan talousarvioon (liite 3). 

 Kustannukset ovat aiheutuneet hankkeen yhteydessä liitteessä 1 esitetyn mukaisesti ja ovat 

välttämättömiä hankkeen täytäntöönpanon kannalta. 

Kustannukset ovat yksilöitävissä ja todennettavissa ja ne on viety edunsaajan kirjanpitoon 

edunsaajan sijoittautumismaassa sovellettavien kirjanpitostandardien ja edunsaajan 

tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen mukaisesti. 

 Kustannukset täyttävät sovellettavassa vero- ja sosiaalilainsäädännössä asetetut 

vaatimukset. 

 Kustannukset ovat kohtuullisia ja perusteltuja ja täyttävät moitteettoman varainhoidon 

vaatimukset, erityisesti taloutta ja tehokkuutta koskevat vaatimukset. 

Edunsaajan sisäisten kirjanpito- ja tilintarkastusmenettelyjen on mahdollistettava tapahtuman/hankkeen 

ilmoitettujen kustannusten ja tulojen täsmäyttäminen suoraan vastaaviin tiliotteisiin ja tositteisiin. 

5.1. Tukikelpoiset välittömät kustannukset 

Seuraavat välittömät kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne täyttävät edellä 5 kohdassa esitetyt ehdot. 

Hankkeen/työohjelman tukikelpoisia välittömiä kustannuksia ovat kustannukset, jotka täyttävät edellä 

esitetyt tukikelpoisuusehdot ja ovat yksilöitävissä hankkeen tai työohjelman täytäntöönpanoon suoraan 

liittyviksi kustannuksiksi, esimerkiksi 

- edunsaajan hankkeeseen (sopimuksella tai vastaavalla asiakirjalla) palkkaaman henkilöstön 

kustannukset eli varsinaiset palkat sekä palkkoihin liittyvät sosiaaliturvamaksut ja muut 

lakisääteiset kulut edellyttäen, että kyseiset kustannukset vastaavat edunsaajan tavanomaista 

palkkapolitiikkaa. Tällaiset kustannukset voivat sisältää myös lisäkorvauksia, kuten lisäsopimusten 

perusteella suoritettavia maksuja kyseisten sopimusten luonteesta riippumatta, edellyttäen, että ne 

maksetaan rahoituslähteestä riippumatta johdonmukaisesti tilanteissa, joissa tarvitaan 

samankaltaista työpanosta tai asiantuntemusta. 

Silloin kun luonnollinen henkilö työskentelee edunsaajalle muun sopimuksen kuin työsopimuksen 

nojalla, kyseisen henkilön kustannukset voidaan rinnastaa edellä tarkoitettuihin 

henkilöstömenoihin, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 
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i) luonnollinen henkilö työskentelee edunsaajan ohjauksessa ja, ellei edunsaajan kanssa ole 

toisin sovittu, tämän tiloissa; 

ii) työn tulos kuuluu edunsaajalle; ja 

iii)  kustannukset eivät merkittävästi poikkea vastaavanlaisia tehtäviä työsopimuksen nojalla 

hoitavan, edunsaajan palveluksessa olevan henkilöstön kustannuksista; 

- kansallisten hallintojen henkilöstökustannukset siltä osin kuin ne liittyvät sellaisesta toiminnasta 

aiheutuviin kustannuksiin, johon asianomainen viranomainen ei ryhtyisi, jos kyseistä hanketta ei 

toteutettaisi; 

- matka- ja oleskelukustannukset (kokouksista, mahdollisesta aloituskokouksesta, konferensseista 

jne.), jos kustannukset vastaavat edunsaajan tavanomaisia käytäntöjä eivätkä ylitä komission 

ehdottamia yksikkökustannuksia; 

- laitteista (uusista tai käytetyistä) tehdyt poistot: komissio voi ottaa huomioon ainoastaan sen osan 

laitteen poistoista, joka vastaa tapahtuman/hankkeen kestoa ja laitteen todellista käyttöastetta 

hankkeessa; laitteiden ja muiden omaisuuserien vuokra- ja leasingkustannukset edellyttäen, etteivät 

ne ylitä vastaavista laitteista tai omaisuuseristä tehtäviä poistoja eivätkä sisällä rahoituspalkkioita. 

Erityisehdoissa (ks. avustussopimuksen malli) voidaan poikkeuksellisesti sallia laitteen koko 

ostohinnan korvaaminen, jos se on perusteltavissa hankkeen luonteella ja siinä yhteydessä, jossa 

laitetta tai omaisuuseriä käytetään;  

- kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset edellyttäen, että ne ovat yksilöitävissä 

ja ne on osoitettu hankkeeseen; 

- hankkeen täytäntöönpanoon liittyvistä vaatimuksista suoraan aiheutuvat kustannukset 

(tiedonjakelu, hankkeen arviointi, käännökset, kopiointi). 

Muut määräykset ja tiedot, ks. avustussopimusmallin II.19.2 artikla. 

5.2. Tukikelpoiset välilliset kustannukset (yleiskustannukset)  

Hankkeen välillisiä kustannuksia ovat kustannukset, jotka eivät suoraan liity hankkeen täytäntöönpanoon ja 

joita ei tämän vuoksi voida suoraan osoittaa siihen. Ne eivät saa sisältää kustannuksia, jotka ovat 

yksilöitävissä tukikelpoisiksi välittömiksi kustannuksiksi tai jotka on ilmoitettu sellaisiksi. 

Hankkeen tukikelpoisista välittömistä kokonaiskustannuksista enintään 7 prosentin kiinteä määrä voidaan 

katsoa tukikelpoisiksi välillisiksi kustannuksiksi. Ne edustavat edunsaajan yleisiä hallintokuluja, jotka 

voidaan katsoa hankkeesta johtuviksi.  

Välillisiin kustannuksiin ei saa sisältyä toiseen budjettikohtaan vietyjä kustannuksia. 

Hakijaa pyydetään huomioimaan, että jos tämän edustamalle järjestölle myönnetään toiminta-avustus, 

välillisiin kustannuksiin ei voida myöntää rahoitusta hankekohtaisista avustuksista. 

5.3. Ei-tukikelpoiset kustannukset 

Oheista vähimmäisviiteluetteloa on noudatettava kaikilta osin, ellei perussäädöksestä muuta johdu: 
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– pääoman tuotto 

– lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät maksut 

– varaukset tappioiden tai velkojen varalta 

– tilisiirtokustannukset, jotka edunsaajan pankki veloittaa komissiolta 

– korkokustannukset 

– epävarmat saamiset 

– kurssitappiot 

– edunsaajan toisessa unionin talousarviosta rahoitettavaa avustusta saavassa hankkeessa ilmoittamat 

kustannukset (myös jäsenvaltioiden myöntämät mutta unionin talousarviosta rahoitettavat 

avustukset sekä muiden elinten kuin komission myöntämät avustukset unionin talousarvion 

toteuttamiseen). Välillisiin kustannuksiin ei voi saada rahoitusta edunsaajalle myönnetystä 

hankeavustuksesta, jos edunsaajalle on jo myönnetty unionin talousarviosta kyseiseksi ajanjaksoksi 

toiminta-avustus 

– vähennyskelpoinen arvonlisävero 

– luontoissuoritukset 

– kohtuuttomat tai perusteettomat menot 

– EU:n virkamiesten matka- ja oleskelukustannukset. 

 

6. Tukikelpoisia kustannuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt 

Alla on yksityiskohtainen kuvaus kustannuslajikohtaisista tukikelpoisuussäännöistä niiden kustannusten 

osalta, jotka voi kirjata hankkeen talousarvioon. Hakijaa pyydetään varmistamaan, että tämän esittämät 

korvausvaatimukset ovat näiden sääntöjen mukaisia, koska muussa tapauksessa komissio voi hylätä ne. 

 

6.1. Tukikelpoiset välittömät kustannukset — rahoitussuunnitelma ja 
yksityiskohtainen alustava talousarvio 

6.1.1. Henkilöstömenot (A.a osa) 

6.1.1.1 Yleiset periaatteet 

 

Jotta hankkeen toimiin liittyvien tehtävien toteutus onnistuisi, hankkeeseen on osoitettava riittävät 

henkilöresurssit. 

 

Henkilöstömenot ilmoitetaan hankkeeseen tosiasiallisesti käytetyn ajan mukaan. Menot lasketaan 

tosiasiallisen bruttopalkan perusteella, ja siihen lisätään pakolliset sosiaalimaksut ja mahdolliset muut 

palkkaan liittyvät lakisääteiset maksut. Aika, jonka kukin henkilöstön jäsen käyttää hankkeessa 

työskentelyyn, kirjataan säännöllisesti käyttämällä allekirjoitettuja ajankäyttölomakkeita tai vastaavaa 

työnantajan sertifioimaa ajankäytön kirjaamisjärjestelmää. 
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Palkkojen on oltava kohtuullisia ja hakijan tavanomaisen palkkapolitiikan mukaisia. Henkilöstön 

päiväpalkka ei saa ylittää henkilöstömenoille asetettuja päivittäisiä tukikelpoisia enimmäismääriä. 
 

Väliaikaisen ja sopimussuhteisen henkilöstön palkat voidaan merkitä tähän kustannuslajiin kuuluviksi 

edellyttäen, että henkilö tekee edunsaajalle ja/tai muulle edunsaajalle töitä sopimuksella tai 

alihankintasopimuksella, joka kytkee henkilön yksiselitteisesti hankkeeseen, ja että käytäntö on kansallisen 

lainsäädännön mukainen. 

 

Henkilöstömenoista on annettava rahoitussuunnitelmassa ja yksityiskohtaisessa alustavassa 

talousarviossa vähintään seuraavat tiedot: 

- hankkeen henkilöstöön kuuluvan nimi (jos tiedossa) 

- henkilön tehtävä hankkeessa 

- henkilön asema: onko hänet palkattu vain hanketta varten vai onko hän valmiiksi 

järjestön palveluksessa, onko hän itsenäinen ammattinharjoittaja, työskenteleekö hän 

hankkeessa osa- vai kokoaikaisesti jne. 

 
6.1.1.2 Julkisen sektorin järjestön vakituisesta henkilöstöstä aiheutuvat menot 

Tässä kohdassa on kyse julkisen sektorin järjestön pysyvästä henkilöstöstä aiheutuvista menoista. Sitä ei 

sovelleta yliopistojen henkilöstömenoihin henkilöstön jäsenten asemasta riippumatta. 

Julkisen sektorin järjestön vakituisen henkilöstön palkkakustannuksia voidaan rahoittaa avustuksella vain 

siltä osin kuin ne liittyvät hankkeen sellaisiin toimiin, joihin julkinen järjestö ei olisi ryhtynyt, jos hanketta 

ei olisi toteutettu. Kyseisten toimien kustannusten on oltava järjestölle ylimääräisiä kustannuksia. 

 

Julkisen sektorin järjestön vakituisen henkilöstön palkkakustannukset ovat tukikelpoisia ainoastaan 

seuraavissa tapauksissa: 

a) Ylityökorvaukset 

Tukikelpoiseksi voidaan katsoa ainoastaan julkisen sektorin järjestön vakituiselle työntekijälle maksettu 

käteiskorvaus ylityöstä edellyttäen, että työntekijä on kiinnitetty hankkeeseen asiassa sovellettavien 

kansallisten sääntöjen mukaisesti. 

Tämäntyyppisistä henkilöstömenoista on annettava rahoitussuunnitelmassa ja yksityiskohtaisessa 

alustavassa talousarviossa vähintään seuraavat tiedot: 

- avainsana ”overtime” (ylityö) 

- työntekijän nimi 

- hankkeen tehtävien suorittamiseen vaadittujen ylityötuntien kokonaismäärä 

- yksikkökustannus (eli tuntipalkka). Ylityökorvauksen yksikkökustannus määritetään 

normaalien työtuntien yleisen korvauksen perusteella, siihen lisätään ylityöstä 

maksettava käteiskorvaus ja se jaetaan työtuntien kokonaismäärällä (normaalit työtunnit 

+ ylityötunnit). 

b) Henkilöstön korvaamisesta aiheutuvat kustannukset 

Tukikelpoisiksi voidaan katsoa julkisen sektorin järjestön vakituisesta työntekijästä aiheutuvat 

kustannukset kokonaisuudessaan, jos työntekijä on kiinnitetty hankkeen täytäntönpanoon liittyviin tehtäviin 

kansallisten sääntöjen mukaisesti ja jos hänen tilalleen palkataan hankkeen ajaksi toinen henkilö hoitamaan 

työntekijän tavanomaisia tehtäviä. 

Tämäntyyppisistä henkilöstömenoista on annettava alustavassa talousarviossa vähintään seuraavat 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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tiedot: 

- avainsana ”replaced” (korvattu) 

- työntekijän nimi 

- työntekijän tehtävä hankkeessa. 

c) Julkisen sektorin järjestön vakituisesta henkilöstöstä aiheutuvat muut kustannukset 

Tukikelpoisiksi voidaan katsoa julkisen sektorin järjestön vakituisesta henkilöstöstä aiheutuvat 

kustannukset hankkeen yhteisrahoittamiseen tarvittavan määrän rajoissa lukuun ottamatta edellä olevien a 

ja b kohdan tapauksia. Julkisen sektorin järjestön vakituisesta henkilöstöstä aiheutuvat 

kokonaiskustannukset eivät missään tapauksessa voi olla korkeammat kuin hakijalta, muilta edunsaajilta, 

liitännäiskumppaneilta ja kolmansilta osapuolilta saadun yhteisrahoituksen kokonaismäärä. Komissio 

varmistaa ennen avustuksen myöntämistä, ettei enimmäismäärä ylity, ja voi vähentää asianomaisia 

kustannuksia vastaavasti. 

Tämäntyyppisistä henkilöstömenoista on annettava alustavassa talousarviossa vähintään seuraavat 

tiedot: 

- avainsana ”covered by co-financing” (katetaan yhteisrahoituksella) 

- työntekijän nimi 

- työntekijän tehtävä hankkeessa. 

 

Huom. Jos rahoitussuunnitelmassa ja yksityiskohtaisessa alustavassa talousarviossa ei ole selvästi 

mainittu, onko julkisen järjestön vakituisesta henkilöstöstä aiheutuvissa kustannuksissa kyse a, b vai c 

kohdan tapauksista, niiden katsotaan automaattisesti kuuluvan c kohtaan. 

6.2.1. Matkat (A.b ja A.c. osa) ja ateriat (A.d osa) 

unionin rahoitusta voidaan myöntää ainoastaan hankkeeseen suoraan liittyviin matkakuluihin, jotka 

koskevat tiettyjä selvästi yksilöitävissä olevia tapahtumia, . Muualle kuin hakijan ja muiden edunsaajien 

sijaintipaikkoihin suuntautuvien matkojen on osoitettava liittyvän hankkeeseen. Matkakulujen on vastattava 

hakijan tavanomaisia matkakulukäytäntöjä, eivätkä ne saa ylittää komission ehdottamia 

yksikkökustannuksia. 

Edunsaajien on käytettävä halvinta matkustustapaa ja tehtävä kaikkensa halvimman mahdollisen lipun 

hankkimiseksi. 

Yksikkökustannuksiin perustuvat korvaukset 

Edunsaajat voivat soveltaa majoitukseen ja aterioihin/juomiin liittyviin kustannuksiin ehdotuspyynnössä 

ilmoitettua päiväkohtaista kiinteämääräistä korvausta. Päiväkohtainen kiinteämääräinen korvaus perustuu 

komission henkilöstön virkamatkoja koskevaan majoitus- ja päivärahataulukkoon. Puolen päivän 

seminaareihin sovelletaan 50 prosentin päivätaksaa. Yksikkökustannukset maksetaan yleensä suoraan 

osallistujille. 

 

Väärinkäytösten estämiseksi komissio suosittaa, ettei päivärahojen osalta käytetä mitään muuta 

korvausjärjestelmää. Jos kuitenkin voidaan osoittaa, että muu järjestelmä oli virallisesti käytössä ennen 

avustuksen myöntämistä, sitä voidaan käyttää edelleen komission oppaassa
7
 vahvistetuissa maakohtaisissa 

rajoissa. Käteismaksuja on vältettävä (ja niiden sijaan käytettävä tilisiirtoja), paitsi jos voidaan 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm


Hakuopas – Ehdotuspyyntö 2014 
 

- 21 - 

 

 

kirjanpitotositteilla osoittaa, että maksut on viety avustuksen saajan viralliseen kirjanpitoon.  

 

Toteutuneisiin kustannuksiin perustuvat korvaukset 

Oleskelukustannukset (majoitus, ateriat, matkat alueella, jonne vierailu suuntautuu, ja sekalaiset menot) 

ovat tukikelpoisia tosiasiallisesti käytettyyn määrään asti. Sen vuoksi on erittäin tärkeää säilyttää kaikki 

tositteet, joiden esittämistä komissio voi vaatia ennen loppumaksun suorittamista. Jotta kustannukset 

voitaisiin katsoa tukikelpoisiksi, niiden on oltava paikalliseen hintatasoon nähden kohtuullisia ja liityttävä 

yksinomaan hankkeeseen. Jos osallistujille tarjotaan yhteisiä aterioita (esim. aamupala hotellissa tai 

lounas/päivällinen tapahtumien aikana), päivärahan ateriaosuus katsotaan tukikelvottomaksi tai 

vähennetään aiheutuneista kustannuksista. 

Kaikki matkakustannukset muissa kuin niissä maissa, jotka voivat osallistua tähän ehdotuspyyntöön, ovat 

tukikelvottomia. 

Matkakustannuksista on ilmoitettavarahoitussuunnitelmassa ja yksityiskohtaisessa alustavassa 

talousarviossa matkustavien henkilöiden lähtöpaikka ja määränpää, lukumäärä, nimi ja kansalaisuus 

(mikäli jo tiedossa) sekä matkan tarkoitus (esim. toinen hanketapaaminen tai opintomatka) ja käytettävä 

laskennassa asiaankuuluvaa yksikköä (markkinahintaa tai yksikkökustannuksia). 

Oleskelukustannuksista on ilmoitettavarahoitussuunnitelmassa ja yksityiskohtaisessa alustavassa 

talousarviossa matkakustannusten tapaan oleskelukorvauksia saavien henkilöiden oleskeluapaikka, 

lukumäärä, nimi (mikäli jo tiedossa) ja matkan tarkoitus (esim. toinen hanketapaaminen tai opintomatka). 

 Osallistujien, puhujien ja tulkkien matka- ja oleskelukustannukset ilmoitetaan A.c osassa. 

 6.1.3. Tulkeista ja puhujista aiheutuvat kustannukset (A.e osa) 

Tulkeista ja puhujista aiheutuvat kustannukset on esitettävä henkilöittäin. Kustannustositteet on esitettävä 

hankkeen lopuksi esimerkiksi sopimuksin, joista käy ilmi tehdyt tunnit ja maksetut määrät. 

6.1.4. Laitteet (A.f osa) 

6.1.4.1 Laitteet (uudet tai käytetyt) 

Olemassa olevista laitteista tehdyt poistot katsotaan periaatteessa hankkeen välillisiksi kustannuksiksi. 

Jos hakija tai muu edunsaaja on kuitenkin ostanut laitteen (esim. tietokoneen tai audiovisuaalisen laitteen) 

nimenomaan hanketta varten, laite voidaan ilmoittaa välittömäksi kustannukseksi, mutta edunsaajan on  

- vertailtava eri toimittajien hintoja edullisimman tarjouksen löytämiseksi (hinta ja laatu huomioon 

ottaen) 

- ilmoitettava tukikelpoisuusaikana ostetun tai vuokratun laitteen kustannukset suhteessa, joka vastaa 

laitteen käyttöastetta ja käytön kestoa kyseisenä aikana 

- huomattava, että ainoastaan kansallisten poistosääntöjen mukaisesti tehdyt poistot katsotaan 

tukikelpoisiksi 

- yksilöitävä ostettu laite järjestössä, johon se on asennettu, ja varmistettava, että se inventoidaan.  

Laitekustannuksista on ilmoitettava rahoitussuunnitelmassa ja yksityiskohtaisessa 

alustavassa talousarviossa, minkälaisia laitteita on tarkoitus hankkia ja hankintojen 
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koko hinta. Hankkeen kuluiksi voidaan kuitenkin kirjata laitteen arvo vasta kun 

poistot on tehty. Lisäksi olisi osoitettava suora yhteys hankkeen täytäntöönpanoon. 

Laitteista, joiden yksikköhinta on yli 1 000 euroa, on ilmoitettava poiston määrä.  

Esimerkki EU:n poistosäännöistä: 

Hankitun laitteen kokonaisarvo: 1 000 

euroa Arvioitu käyttöaika: kolme vuotta (36 

kk) 

Sallittu kuukausittainen poisto on tällöin 1000 euroa / 36 = 27,78 euroa 

Tukikelpoisuuden kesto avustussopimuksessa: 1.9.2014–31.8.2016 (24 kk) 

Ostopäivä (= laskun päivämäärä): 30.3.2015 

Käyttöaika hankkeessa voi siis olla enintään 17 kuukautta. 

Jos oletetaan, että laite on puolet ajasta hankkeen käytössä, käyttöaste 

on 50 prosenttia. 

 

Avustuksen kattamat poistot ovat siis yhteensä: 

(27,78 euroa x 17 kk) x 0,5 = 236,13 euroa 

 

6.1.4.2. Maaomaisuus ja kiinteä omaisuus 

Maaomaisuuden tai kiinteän omaisuuden hankintakustannukset eivät ole tukikelpoisia. 

Toimitilojen vuokrakulut katsotaan yleensä hankkeen välillisiksi kustannuksiksi. Jos toimitilojen vuokraus 

on kuitenkin suoraan ja yksinomaisesti kytköksissä hankkeen täytäntöönpanoon (esim. tilan vuokraaminen 

konferenssia varten), vuokrakulut voidaan katsoa välittömiksi kustannuksiksi. 

 

Maaomaisuuden ja kiinteän omaisuuden kustannuksista on ilmoitettavarahoitussuunnitelmassa ja 

yksityiskohtaisessa alustavassa talousarviossa vuokrauksen kesto (kuukausina/päivinä) ja käytettävä 

laskennassa asianomaista yksikkökustannusta. Lisäksi olisi ilmoitettava suora yhteys hankkeen 

täytäntöönpanoon. 

 

6.1.5. Kulutushyödykkeet ja tarvikkeet (A.g osa) 

Kulutushyödykkeiden ja tarvikkeiden kustannukset ovat tukikelpoisia edellyttäen, että ne ovat 

yksilöitävissä ja niitä käytetään yksinomaan hankkeessa. Ne on voitava tunnistaa sellaisenaan edunsaajan 

kirjanpidosta. Kulutushyödykkeiden ja tarvikkeiden on oltava välttämättömiä hankkeen tuotosten 

tuottamiseen ja liityttävä kiinteästi hankkeeseen. 

Yleiset toimistotarvikkeet (kynät, paperi, kansiot, mustepatruunat, sähkö, puhelin- ja postipalvelut, internet-

yhteys, tietokoneohjelmat jne.) katsotaan välillisiksi kustannuksiksi. 

Kulutushyödykkeiden ja tarvikkeiden kustannuksista on ilmoitettavarahoitussuunnitelmassa ja 

yksityiskohtaisessa alustavassa talousarviossa kiinteiden summien sijaan asianmukaiset 

yksikkökustannukset. Lisäksi olisi ilmoitettava suora yhteys hankkeen täytäntöönpanoon. 

 

6.1.6. Muut mahdollliset välittömät kustannukset (A.h ja A.i osa) 

6.1.6.1. Kustannukset julkaisuista ja kertomuksista (A.h osa) 

Julkaisuille voi saada unionin rahoitusta vain, jos ne on tuotettu nimenomaan hanketta varten. 
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Jos julkaisuihin, kertomuksiin ja niiden levittämiseen liittyvät toimet suoritetaan alihankintana, niihin 

sovelletaan 6.3 kohdassa esitettyjä alihankintasääntöjä. 

 Kustannuksista on ilmoitettava rahoitussuunnitelmassa ja yksityiskohtaisessa alustavassa talousarviossa 

selvästi julkaisun tai kertomuksen tyyppi sekä sivu- ja kappalemäärä. Käännökset, editointi, painatus jne. 

on merkittävä omina menoerinään. Käännöksistä on ilmoitettava lähtö- ja tulokieli. 

6.1.6.2. Muut välittömät kustannukset (A.i osa) 

Osana hankkeen täytäntöönpanoa järjestettäviin konferensseihin ja seminaareihin liittyvät kustannukset 

ilmoitetaan tässä kohdassa. 

Jos konferensseihin ja seminaareihin liittyvät toimet suoritetaan alihankintana, niihin sovelletaan 

jäljempänä esitettyjä alihankintasääntöjä. 

 

Näistä kustannuksista on esitettävä rahoitussuunnitelmassa ja yksityiskohtaisessa alustavassa 

talousarviossa yksityiskohtaiset laskelmat asiaankuuluvista kustannuksista, esim. kokoustilan vuokrasta, ja 

ilmoitettava osallistujen määrä sekä vuokrauksen kesto päivinä/tunteina. 

6.1.6.3. Kustannukset, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun kohtaan 

Kustannukset, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun kohtaan, voidaan kirjata tähän kustannuslajiin 

edellyttäen, että ne ovat välttämättömiä sopimuksessa määritellyn työn suorittamiseksi moitteettomasti. 

Tyypillisiä tässä kohdassa ilmoitettavia menoja ovat 

- rahoituspalveluista perittävät maksut (maksut pankkitakauksista ja -tapahtumista, lukuun ottamatta 

valuuttakurssitappioilta suojautumiseksi otetun vakuutuksen maksua) 

- tukikelpoisiin kustannuksiin liittyvistä palveluista aiheutuvat kustannukset ja 

- muut kustannukset, jotka johtuvat avustussopimuksen mukaisista velvoitteista ja joita ei ole 

budjetoitu mihinkään muuhun budjettikohtaan (kertomukset, käännökset, tarkastuslausunnot jne.). 

6.2. Tukikelpoiset välilliset kustannukset (hankkeen yleiset kustannukset – A.j 
osa) 

Nämä kustannukset liittyvät menolajeihin, jotka eivät ole yksilöitävissä miksikään välittömiksi 

kustannuksiksi. Ne kattavat yleiset välilliset kustannukset, jotka ovat välttämättömiä hankkeen henkilöstön 

palkkaamiseksi, hallinnoimiseksi, majoittamiseksi ja tukemiseksi suoraan tai välillisesti. 

Tällaisia kustannuksia ovat tyypillisesti hallintoon ja hallinnointiin liittyvät maksut, rakennusten ja 

laitteiden poistot, vuokrat, ylläpitokustannukset, televiestintä- ja postimaksut, lämmitys, vesi, sähkö tai 

muu energiamuoto, toimistokalusteet ja -tarvikkeet sekä vakuutukset. 

Välillisten kustannusten kiinteästä rahoituksesta (avustussopimuksessa vahvistettuun prosenttiin asti, 

enintään 7 prosenttia tukikelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä) ei tarvitse esittää 

kirjanpitotositteita, ellei komissio niitä nimenomaisesti pyydä. 
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Unionin talousarviosta toiminta-avustusta saavat järjestöt eivät voi sisällyttää välillisiä kustannuksia 

hankeavustuksensa talousarvioon. 

6.3. Alihankintasäännöt 

Mikäli edunsaaja tekee hankkeen toteuttamiseen liittyen sopimuksen ulkopuolisen tahon kanssa, 

sopimuksen on oltava taloudellisesti edullisin tarjous, eikä siihen saa liittyä eturistiriitaa. 

Yli 15 000 euron arvoisten sopimusten tapauksessa edunsaajan on pyrittävä saamaan kilpailukykyinen 

tarjous vähintään kolmelta alihankkijaehdokkaalta voidakseen todistaa, että valittu tarjous on taloudellisesti 

edullisin. Edunsaajan on kilpailutuksessa noudatettava läpinäkyvyyden ja alihankkijaehdokkaiden 

tasapuolisen kohtelun periaatteita ja varmistettava, ettei eturistiriitoja synny. 

 

Kaikkia hankkeen toimia ei voi teettää alihankintana, koska se vääristäisi kumppanuuden taustalla 

olevan ajatusmallin. Tästä syystä hakija ei voi tehdä alihankintasopimusta hankkeen hallinnoinnista ja 

yleisestä hallinnosta eivätkä muut edunsaajat voi teettää alihankintana kaikkea tai edes valtaosaa toimista, 

joista ne ovat vastuussa. 

 
Alihankintasopimuksen pitäisi tyypillisesti sisältää vähintään seuraavat tiedot/ehdot: 

- tarjottava palvelu ja sen kytkös hankkeeseen (yksiselitteinen viittaus hankkeeseen on suositeltava) 

- sopimuksen alkamis- ja päättymispäivä 

- maksettava hinta (kustannusten erittely ja kuvaus) 

- työvaiheet aikatauluineen 

- maksujärjestelyt (yksi tai useampi ennakkomaksu, porrastetut maksut jne.) 

- lausekkeet töiden laiminlyönnistä tai viivästymisestä. 

 

 Komissio EI ole edunsaajan ja alihankkijan/palveluntarjoaan välisen alihankintasopimuksen 

osapuoli eikä vastuussa yhdellekään sopimuksen osapuolista. Näin ollen edunsaaja on yksin vastuussa 

sopimuksen täytäntöönpanosta ja sen määräysten noudattamisesta. Edunsaajan on huolehdittava siitä, että 

alihankkija/palveluntarjoaja luopuu kaikista tästä sopimuksesta johtuvista oikeuksistaan suhteessa 

komissioon. 

6.4. Luontoissuoritukset 

Luontoissuorituksilla tarkoitetaan muita kuin rahallisia panoksia, esimerkiksi seuraavia: 

- raaka-ainelahjoitukset (esim. paperi ja muste julkaisuja varten) 
- yksityishenkilön tai yrityksen palkaton vapaaehtoinen työ. 

Luontoissuorituksia ei lasketa hankkeen tosiasiallisiksi menoiksi eivätkä ne ole tukikelpoisia. Jos ne on 

kuitenkin kirjattu talousarvioon, koska ne tukevat hankkeen moitteetonta täytäntöönpanoa, edunsaaja on 

velvollinen hankkimaan ne. 

Komissio ottaa luontoissuoritukset huomioon arvioidessaan toimia sekä hakijan ja 

kumppanijärjestöjen osallistumis- ja sitoutumisastetta. 

7. Vaadittavien asiakirjojen laatiminen 

Hakulomakkeen ja liitteiden kaikki asiaankuuluvat kohdat on täytettävä ja ne on pantava vaadittuun 

järjestykseen, jotta hakemus olisi täydellinen. 
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Kun kaikki paperiasiakirjat ovat valmiita, ne on skannattava ja tallennettava joko muistitikulle tai CD-

levylle. Sähköiset tiedostot on mahdollisuuksien mukaan (esim. kun allekirjoitusta ei vaadita) 

tallennettava alkuperäisessä muodossa (Excel, Word jne.). 

 

7.1. Hakemuksen muuttaminen 

Hakemusta tai sen liitteitä voi muuttaa ainoastaan ennen ehdotuspyynnön määräajan umpeutumista. 

Hakulomakkeeseen ja/tai muihin asiakirjoihin tehdään tarvittavat muutokset, minkä jälkeen ne on 

lähetettävä komissiolle ennen ehdotuspyynnön määräajan umpeutumista. 

Kun tarvittavat muutokset on tehty, KAIKKI vaaditut asiakirjat on liitettävä muutettuun 

hakulomakkeeseen ja muutetut versiot (ja kopiot muista liitteistä, joihin ei ole tehty muutoksia) on 

tallennettava muistitikulle tai CD-levylle. 

AINOASTAAN hakulomakkeen viimeisin versio liitteineen katsotaan päteväksi ja arvioidaan. Jos 

vaadittuja asiakirjoja ei ole liitetty hakulomakkeen viimeisimpään versioon, niitä ei arvioida, koska 

ainoastaan viimeisin versio otetaan arvioitavaksi. 

 

 

HAKEMUKSEN TOIMITTAMISTA EI KANNATA JÄTTÄÄ VIIME HETKEEN  

Määräaikaan ei ole mahdollista saada pidennystä. Sähköpostitse tai faksilla toimitetut hakemukset 

eivät ole tukikelpoisia. 

 
8. Valintamenettely 

Valinta- ja arviointimenettelyssä on useita vaiheita, jotka hakemuksen on läpäistävä. Ensin komissio 

tarkistaa, täyttääkö hakemus kaikki muodolliset vaatimukset (ehdotuspyynnössä mainitut 

tukikelpoisuusehdot). Jos hakemus hylätään tässä vaiheessa, komissio lähettää hakijalle kirjeen, jossa 

esitetään hylkäämisen syyt. Jos hakemus on tukikelpoinen, sen arviointia jatketaan ilman erillistä 

ilmoitusta. 

Kaikkien tukikelpoisuutta koskevan arvioinnin läpäisseiden hakemusten toiminnalliset ja taloudelliset 

edellytykset tarkistetaan (ehdotuspyynnössä mainitut valintaperusteet). Komission arvioijat tarkistavat 

hakijan toimittamien asiakirjojen perusteella, onko tämän edustamalla järjestöllä riittävät taloudelliset, 

tekniset ja ammatilliset resurssit hankkeen toteuttamiseen. 

Tässä vaiheessa hakijaa saatetaan pyytää toimittamaan täydentäviä asiakirjoja. Toisin kuin 

tukikelpoisuuden arviointivaiheessa, komissio lähettää toiminnallisten ja taloudellisten edellytysten 

tarkistusvaiheessa hylätyille hakijoille asiasta kirjeen vasta koko arviointimenettelyn lopussa, kun 

lopullinen päätös avustuksen myöntämisestä tehdään. Tässä vaiheessa ei siis ilmoiteta mitään menettelyn 

läpäisseille eikä siinä hylätyille. 

Jos hakijan ehdotus täyttää sekä tukikelpoisuusehdot että toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset, se 

toimitetaan arvioijille, jotka tarkastelevat ehdotuksen ansioita (ehdotuspyynnössä lueteltujen) 

myöntämisperusteiden pohjalta. Ehdotukset pannaan paremmuusjärjestykseen kullekin hankkeelle 
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myönnettyjen pisteiden perusteella. Myöntämisperusteiden täyttymistä koskevan arvioinnin perusteella 

arviointikomitea voi ehdottaa korjauksia tai mukautuksia parhaiden hankkeiden talousarvioihin. Komissio 

tekee muodollisen päätöksen avustuksen myöntämisestä paremmuusjärjestyksen perusteella ja lähettää 

hakijoille kirjeen arviointimenettelyn tuloksista. 

 


