
  

 

 

Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen haku 
Uudenmaan liitosta 
 

Uudenmaan liiton Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen haku on avoinna 16.6.2022 

alkaen. Kyseessä on jatkuva haku ohjelmakaudelle 2021–2027.  

 

Kansallisella vastinrahoituksella tarkoitetaan valtion talousarvioon otettua valtion rahoitusosuutta 

Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien hankkeiden tukemiseksi. Interreg-ohjelmien 

kansallisen vastinrahoituksen myöntäminen ja maksaminen on keskitetty Uudenmaan liitolle ja Lapin 

liitolle.  

 

Uudenmaan liitto myöntää kansallisen vastinrahoituksen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic 

Sea Region ja Urbact -ohjelmien hankkeiden suomalaisille tuensaajille ohjelmakaudella 2021–2027. 

Lapin liitto myöntää kansallisen vastinrahoituksen Interreg Aurora, Interreg Northern Periphery and 

Arctic ja Interreg Europe -ohjelmien hankkeiden suomalaisille tuensaajille. 

 

Muiden kuin edellä mainittujen Interreg-ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen myöntää 

Uudenmaan liitto. 

 

Tämä haku koskee kaikkea Uudenmaan liiton myöntämää ja hallinnoimaa Interreg-ohjelmien 

kansallista vastinrahoitusta.  

 

Kansallisen vastinrahoituksen myöntämisen ehdot ja edellytykset  

Kansallista vastinrahoitusta voivat hakea Interreg-ohjelmien hankkeisiin osallistuvat suomalaiset 

tuensaajat. Jos hankkeessa on useita suomalaisia tuensaajia ja vastinrahoitusta on tarkoitus käyttää 

niistä useamman hyväksi, tulee yhden tuensaajista hakea rahoitusta kaikkien puolesta. 

 

Kansallisesta vastinrahoitusta voi hakea ainoastaan niille hankkeille, jotka Interreg-ohjelman 

seurantakomitea ja hallintoviranomainen ovat hyväksyneet ohjelmasta rahoitettavaksi. Kansallista 

vastinrahoitusta on haettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hallintoviranomainen päättää 

Euroopan unionin rahoitusosuuden myöntämisestä hankkeelle.  

 

Kansallista vastinrahoitusta voidaan myöntää enintään 70 % hankkeen suomalaisten tuensaajien 

muusta kuin Euroopan unionin rahoitusosuudesta. Kansallista vastinrahoitusta ei voida myöntää 

enempää kuin 200 000 euroa tai vähempää kuin 4 900 euroa hanketta kohden. Uudenmaan liitto voi 

myöntää tukea haettua vähemmän. 

 

Mikäli EU-tukea myönnetään hankkeelle tai tuensaajalle ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla (Komission 

asetus 651/2014) tai de minimis -tukena (Komission asetus 1407/2013), kansallinen vastinrahoitus 

myönnetään ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla. Kansallista vastinrahoitusta myönnetään vain niissä 

tapauksissa, joissa valtiontukien enimmäisintensiteetti ei ylity. Valtiontuen määrä suhteessa 

tukikelpoisiin kustannuksiin voi olla enintään 80 %. 



                                                
  

 

 

   

  

 

Kansallisen vastinrahoituksen myöntämisen ehtona on, että viranomaisilla on tarvittava 

myöntövaltuus käytettävissään toimintaan valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa. 

 

Rahoituksen hakeminen 

Kansallisen vastinrahoituksen hakemus täytetään ja jätetään viranomaiskäsittelyyn Uudenmaan liiton 

sähköisessä asiointipalvelussa.  

 

Lue Uudenmaan liiton verkkosivuilta ohjeet asiointipalvelun käytöstä ennen kuin aloitat 

tukihakemuksen täyttämisen. 

 

Hakulomake ja hakuohjeet löytyvät Uudenmaan liiton verkkosivuilta osoitteesta 

www.uudenmaanliitto.fi/interreg 

https://uudenmaanliitto.fi/nationell-medfinansiering-av-interregprogram 

 

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa hyväksytty hankesuunnitelma, kopio allekirjoitetusta 

tukisopimuksesta (subsidy contract) tai hallintoviranomaisen rahoituspäätöksestä, selvitys 

allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta sekä tarvittaessa sopimus Interreg-ohjelman kansallisesta 

vastinrahoituksesta usean tuensaajan kesken. 

 

Lisätiedot 

interreg@uudenmaanliitto.fi 

 

Erityisasiantuntija Antti Taronen 

+358 40 507 9998 tai antti.taronen@uudenmaanliitto.fi 

 

Erityisasiantuntija Pirjo Jokinen 

+358 40 662 4918 tai pirjo.jokinen@uudenmaanliitto.fi  
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