
Kyselytunti hakemusta valmisteleville – budjetti 17.8.2021

• Kysymyksiä voi esittää suullisesti ja/tai kirjata Padletille: 

https://padlet.com/LuovaEurooppaKulttuuri/kyselytunnit2021

https://padlet.com/LuovaEurooppaKulttuuri/kyselytunnit2021


• Customised lump-sums, eli ”räätälöidyt” laskennalliset tukisummat

 Tuki pohjautuu hakijoiden omaan budjettiin ja WP-kokonaisuuksiin sekä 
hankkeen tuloksiin/tuotoksiin

 Ei talousraportointia  lopullisilla kustannuksilla ei ole merkitystä eli 
raportoinnin ja dokumenttien kautta todistetaan, että toimet on 
toteutettu suunnitelman mukaisesti

 Tuki pienenee, jos hankkeen tulokset/tuotokset eivät vastaa suunniteltuja

• Raportointiprosessi yksinkertaistuu, mutta hakuprosessissa laaditaan edelleen 
todellisiin kustannuksiin perustuva budjetti, johon laskennalliset tukisummat 
perustuvat (maksimirahoitus% huomioiden)

• Kukin partneri määrittelee kustannuksensa per WP > tämän pohjalta määrittyy 
hankkeen kokonaisbudjetti

Keskeistä uudistuneessa budjetissa



• AGA tarjoaa reunaehdot lump-sumien määrittelylle

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/common/guidance/aga_en.pdf

• Nyt julkaistu versio on PRE-DRAFT 23.7.2021

• Lopullinen versio julkaistaan todennäköisesti vasta Kulttuurin hakuaikojen 
päätyttyä

• koskee laajasti eri EU-tukisopimusmalleja ja -ohjelmia 
 Luova Eurooppa ”CREA” (ohjelmalyhenne), erityisesti Artikla 6

• Lisätietoa EU-tukisopimuksista ja rahoitusehdoista löytyy Funding & Tenders
portaalista:

- EU Funding & Tenders Online Manual 2021-2027 

AGA – Annotated Model Grant Agreement

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf


Direct personnell costs
• 1 UNIT = 1 TEHOLLINEN TYÖPÄIVÄ (AGAssa 215 päivää/vuosi)
• Eri budjettiluokat ja laskumallit eri tyyppisille ja pituisille työsuhteille (määritelty 

tarkemmin AGAssa)
• VAIN työsopimussuhteisiin liittyvät kustannukset (taiteilija-, puhuja- ym. palkkiot 

kohtaan Purchase costs)

Subcontracting costs
• Alihankintana toteutuvat kustannukset, esim. palvelusopimukset
• Hankkeen koordinointia EI mahdollista toteuttaa alihankintana
• Huom. käytetään myös silloin kun EU-budjetista maksetaan yhteistyökumppaneiden 

toteuttamia palveluita. Associated partnereiden kustannuksia ei enää mahdollista 
korvata (associated partner vs. subcontractor).

Huomioi eri kululuokissa



Purchase costs  (travel & subsistence / equipment / other goods, works and services)
• Matka- ja majoituskustannuksiin olemassa tietyt maa- ja etäisyyskohtaiset 

laskentaperiaatteet. Koska kyseessä lump-sum -rahoitus, operoidaan budjetissa 
kuitenkin keskimääräisillä kustannuksilla. 

• Laitehankinnoista vain vähennykset, jotka eritellään tarkemmin omalla 
välilehdellään. Vuokra- ja leasing-kustannukset voi lisätä kokonaisuudessaan.

Other costs categories (financial support to third  parties)
• Tänne voi lisätä esim.  jaettavat rahapalkinnot (prizes) tai stipendit.

Huomioi eri kululuokissa



• Yhteistyökumppanien (associated partners) kustannuksia ei voi korvata partnerien 
budjeteista:

• EU-budjetista voidaan maksaa yhteistyökumppaneiden toteuttamia palveluita 
(associated partner vs. subcontractor)

 jos partneriorganisaatio kattaa kaikki kustannukset itse, se voidaan merkitä
hakemukseen hankkeen yhteistyökumppaniksi "associated partner“

 jos kustannuksia on tarpeen korvata, organisaatio ei voi olla yhteistyökumppani
vaan alihankkija "subcontractor“, joka laskuttaa palveluistaan hankkeen virallisia
partnereita

Associated partners – kulujen hyväksyminen 
partnerin kautta? 

AGA, s. 99



• AGA s. 31-48

• Natural persons under direct contract

• Seconded persons

• SME Owners without salary

• Volunteer

Henkilöstökategoriat (A.2-A.5)



Subcontracting vs. Purchase costs

AGA, s. 8
Subcontracting, s. 53
Purchase costs, s. 56



• Matka- ja majoituskustannusten rajat on määritelty erillisessä dokumentissa 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-
cost-decision-travel_en.pdf

• Taulukot yksittäisten laskelmien taustalla, mutta Lump sum
-budjettiin merkitään keskiarvo kaikista matkoista kaikkiin kohteisiin

Matkakustannukset

Matkakustannusten 
yleiset ehdot 
AGAssa, s. 59-

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf


Neuvoja saat Luova Eurooppa -yhteyspisteestä
Luova Eurooppa -yhteyspiste (Opetushallituksessa) tiedottaa ja neuvoo
www.oph.fi/luovaeurooppa

Kysy meiltä lisää!
Hanna Hietaluoma-Hanin & Riikka Koivula
puh. 0295 338 540 ja 0295 338 509, kulttuuri@oph.fi

http://uutiskirje.oph.fi/

@LEkulttuuri #luovaeurooppa

Toimeenpanovirasto EACEA
Huom. ei hankekohtaista neuvontaa
EACEA-CREATIVE-EUROPE-
COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

Hakuportaalin tekniset ongelmat: IT Helpdesk
EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
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