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Kolarctic CBC:n ohjelma-alue 



Kolarctic CBC 2014-2020: Ohjelman temaattiset 
tavoitteet: 

Liike-elämän ja PK-yritysten kehittäminen 

Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen  

Alueiden saavutettavuuden kehittäminen, kestävien ja ilmastonkestävien 
liikenne- ja viestintäjärjestelmien ja -verkkojen kehittäminen 

Rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen, liikkuvuuden ja 
muuttoliikkeen hallinta  
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Hanketta suunniteltaessa ja kuvattaessa tärkeää: 

- Miksi alueemme tarvitsee tätä hanketta?  

- Mihin alueella olevaan haasteeseen se vastaa, ja  

- Millä keinoin?  

- Ovatko keinot uskottavia? (Hankkeen sisäinen 
logiikka) 

- Huomatkaa myös ohjelma-asiakirjaan kirjattu 
strategia 
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• Hanketta suunniteltaessa ja kuvattaessa tärkeää on 
tuoda esille cross-border impact: 

 

- Mitä hyötyä asialle on siitä että hanke toteutetaan 
kansainvälisenä yhteistyönä? Voitaisiinko sama asia 
toteuttaa samalla tai vähemmällä vaivalla 
kansallisten rajojen sisäisellä hankkeella? 
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Seuraava hakuaika  
 

21.9.-21.12.2018 
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www.kolarctic.info 

 

www.kolarctic.fi  

 
 

 

http://www.kolarctic.info/
http://www.kolarctic.fi/
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Toimintalinjat 
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Toimintalinja 1 – Tutkimus 
ja innovaatiot 

Tavoite 1: Yritysten innovaatioiden 
kaupallistamista parannetaan 
painopistealueilla 

 

 Tulos: Alueen innovaatiotoimijoiden 
määrä on kasvanut 

 
 

Tavoite 2: Innovointijärjestelmien toimijat 
vahvistavat kykyään toimia Euroopan 
tutkimusareenoilla alueen 
painopistealueilla 

 

 Tulos: Enemmän hyväksyttyjä 
hakemuksia Horisont 2020. 

 



Toimintalinja 2 - 
Yrittäjyys 

Tavoite 1: Rajat ylittäviä liikemalleja käyttävien 
pk-yritysten määrä kasvaa.  

 

 Tulos: Rajat ylittävää liiketoimintaa 
harjoittavien pk-yritysten määrä on 
kasvanut ohjelman painopiste-alueilla 

 

 

Tavoite 2: Alueen pk-yritysten vienti lisääntyy. 

 

 Tulos: Rajat ylittävää vientiä harjoittavien 
yritysten määrä on lisääntynyt 

 



Toimintalinja 3– 
Kulttuuri ja ympäristö 

Tavoite 2: Luonnonympäristöjen tila 
paranee. 

 

 Tulos: Alueen luonnonympäristöjen 
nykytila säilytetään 

 

Tavoite 3: Julkisen sektorin tiedot ja 
osaaminen lisääntyvät vihreästä 
kasvusta ja resurssitehokkuudesta. 

 

 Tulos: Tietämys kiertotaloudesta 
(cirkular economy) on kasvanut 
alueella. 

 



Toimintalinja 4 – 
Yhteiset työmarkkinat 

Tavoite 1: Rajat ylittävä liikkuvuus 
työmarkkinoilla lisääntyy.  

 

Erityistavoite Sápmi: Osaamisen 
vahvistuminen saamelaisissa 
elinkeinoissa.  

 

 Tulos: Rajat ylittävien työvoiman 
liikkuvuutta koskevien kyselyjen 
määrä on lisääntynyt 

 

 Tulos: Saamelaisiin elinkeinoihin 
liittyvä koulutus on lisääntynyt 
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 • Hankekäsikirja 

• Lomakkeita ja linkkejä 

• FAQ  

• Call 8:  1.6- 6.9 2018 

• Call 9:  1.1- 28.2 2019 

• Eu-tuki% max 65, 

• Lapin liiton tuki% 20 

• Hankkeiden päättyminen 31.12.2021 

 

 

 

 


