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160 milj €

We need to make the Aurora region the most attractive place in Europe



Ohjelma-alue

Ala-alue Aurora

● Lappi
● Pohjois-Pohjanmaa
● Keski-Pohjanmaa
● Pohjanmaa
● Etelä-Pohjanmaa
● Norrbotten 
● Västerbotten
● Västernorrland 
● Troms og Finnmark
● Nordland

Ala-alue Sápmi

● Lappi
● Pohjois-Pohjanmaa
● Keski-Pohjanmaa
● Norrbotten
● Västerbotten
● Västernorrland 
● Jämtland
● Idre Sameby 
● Troms og Finnmark
● Nordland
● Trøndelag 
● Elgå Reinbeitedistrikt

Koko alue lähes 570 000 km2



Interreg Aurora 2021-2027

Ainoa uusi Interreg ohjelma Euuroopassa
rahoituskaudella 2021-2027

Interreg Aurora -ohjelman yleistavoite on kannustaa rajat ylittävään 
yhteistyöhön. Vahvistamalla ohjelma -alueen kilpailukykyä, 
kestävyyttä ja houkuttelevuutta sosiaalisen osallisuuden, 

digitalisaation ja vihreä siirtymän avulla



Älykkäämpi Eurooppa 38% 33,3 M€
• Tutkimus, kehitys ja innovaatioYrittäjyys 

Vihreämpi Eurooppa 30% 26,3 M€
• Ilmastomuutokseen sopeutuinen ja riskien ehkäiseminen

• Biologisen monimuotoisuuden suojelu ja säilyttäminen sekä vihreä
infrastruktuuri

• Kuljetus ja matkaketjut 

Sosiaalisempi Eurooppa 24% 21 M€
• Koulutus, harjoittelu ja elinikäinen oppiminen

• Kulttuuri ja kestävä matkailu

Parempi yhteistyö 8% 7M€
• Rajat ylittävän yhteistyön perusteiden rakentaminen

Painopisteet Interreg Aurora



Älykäs ja kestävä kasvu
The focus is on sustainable economic growth based on applied research, innovation and 
business development towards an environment that is greener and more resource efficient 
through the use of digitalisation and green transition

● Älykäs erikoistuminen – kestävä teknologia- ja 
liiketoiminnan kehitys, tutkimuksen ja innovaatioiden
avulla (SMART SPECIALIZATION, RESEARCH AND INNOVATION)

● Vahvistetaan pk-yrityksten kasvua ja kilpailukykyä
(COMPETITIVENESS OF SME´S)



PO1 Älykäs ja kestävä kasvu: Focus/specific areas based on S3

• Teollisuus, joka liittyy valmistukseen ja luonnonvaroihin, kuten metsätalous ja vesivoima, biotalous ja uudet 

tuotteet, kestävä kaivostoiminta, kiertotalous ja Smart food

• Avaruusteknologia, joka on liittyy satelliittitietojen etähavaitsemiseen ja hakemiseen, droneja sekä teollisuudessa 

että julkisella sektorilla, palveluissa ja tuotteissa

• Energiatekniikka, kuten energian varastointi, hybridiratkaisut, älykäs verkko ja energiantuotanto

• Testaustoiminnot, kuten testbedit jotka keskittyvät Arktisten olosuhteiden tietotaidon ja tekniikan kehittämiseen

• Terveys ja terveydenhuolto, kuten e-health/digitaalinen terveys, terveydenhuolto, terveys ja hyvinvointi

• Digitalisaatio, kuten digitaaliset ratkaisut, palvelu- ja järjestelmäratkaisut

• Kuljetus/Liikenne, kuten kestävien logistiikkaketjujen kehittäminen, digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä 

vähähiiliset kuljetustekniikat



Vihreä ja kestävä siirtymä

● Ilmastomuutokseen, tulviin, metsäpaloihin, kuivuuteen jne. sopeutuminen ja 
vaikutusten hillitseminen, riskien hallinta ja seuranta (CLIMATE CHANCE 
ADAPTATION)

Toimet voivat sisältää riskianalyysejä, yhteisiä suunnittelujärjestelmiä, etsintä- ja pelastustoimia, perinteisen 
tiedon hyödyntämistä ja jakamista, selviytymiskyvyn parantamista, seurantajärjestelmien kehittämistä ja 
käyttöönottoa, tiedottamista, uuden teknologian käyttöä ja parhaiden käytäntöjen toteuttamista

● Luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja vihreän infrastruktuurin suojelun ja 
säilyttämisen parantaminen, myös kaupunkialueilla, ja kaikenlaisen pilaantumisen 
vähentäminen (NATURE PROTECTION AND BIODIVERSITY)

Fokus on kestävissä ja terveissä ekosysteemeissä. Toimet voivat sisältää luonnon hoitoa, kosteikkojen 
kunnostamista, viranomaisten yhteistyötä, luonnonsuojelualueet ja maailmanperintökohteet, aluesuunnittelua 
vihreän infrastruktuurin näkökulmasta, vesialueiden hoitoa, kalastus jne., sekä osallistumisprosessit, 
tiedotustoimet.

● Edistetään kestävää multimodaalista kaupunkiliikennettä osana siirtymistä 
nollapäästöiseen talouteen (SUSTAINABLE MOBILITY)

Toimet voivat sisältää infrastruktuuristrategioita ja -suunnitelmia, joilla virtaviivaistetaan liikennejärjestelmää, 
digitaalisia ratkaisuja ja prosesseja, analyysejä ja simulaatioita, pienimuotoisia pilottitoimia hiilidioksidin 
vähentämiseksi, vaihtoehtoisia polttoaineita jne



Koulutus, kulttuuri ja
kestävä matkailu

● Parannetaan osallistavien ja laadukkaiden palvelujen
yhtäläistä saatavuutta koulutuksessa, 
harjoittelussa ja elinikäisessä oppimisessa
kehittämällä saavutettavaa infrastruktuuria
edistämällä etäopetusta ja on-line koulutusta
(EDUCATION AND LIFE-LONG LEARNING)

● Vahvistetaan kulttuurin ja kestävän matkailun
roolia talouskehityksessä, sosiaalisessa
osallisuudessa ja sosiaalisissa innovaatioissa
(CULTURE AND SUSTAINABLE TOURISM)



Koulutus, kulttuuri ja kestävä matkailu
KOULUTUS -> mahdollisia toimenpiteitä:

● Vahvistetaan monialaista yhteistyötä ja vuoropuhelua koulutuksen tarjoajien, mikroyritysten, pk-yritysten, julkisen sektorin, 

kansalaisyhteiskunnan ja koulutusalan toimijoiden välillä taitotarjonnan, verkko-opetuksen, elinikäisen oppimisen ja uramahdollisuuksien 

yhteisen markkinoinnin parantamiseksi 

● Tulevat muutokset työmarkkinoilla edellyttävät korkeampaa koulutusta ja arvokkaita digitaalisia taitoja. Auroran alueen on kehitettävä 
monipuolinen ja korkealaatuinen rajat ylittävä koulutusalue houkutellakseen ihmisiä-sekä paluumuuttajia että uusia maahanmuuttajia -

oppimaan, kouluttamaan ja asumaan täällä 

● Yhteisiä ponnisteluja työmarkkinoiden nopeiden muutosten varalta

KULTTUURI
● Aurorassa on käytössä laaja tulkinta kulttuurista kattaa mm. taiteet, tavat, perinteen, kulttuurihistorian, tanssi, teatteri, musiikki, kieli, 

museot, aineeton kulttuuriperintö, kulttuuri ja luovat alat

MATKAILU:

● Sustainable tourism is a tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental 
impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and local communities

● Mahdollisia toimenpiteitä tourismin alla ammattitaidon lisääminen, markkinointi ja erilaisten kokemuspalvelujen
saatavuus jne



Parempi ja kestävämpi rajat
ylittävä yhteistyö (CROSS-
BORDER CAPACITY BUILDING)

● Rajat ylittävän yhteistyön perusteiden rakentaminen

● Ohjelman tavoitteena on vahvistaa paikallista ja alueellista rajat ylittävää 
hallintoa, lisätä alueellista rajat ylittävää kapasiteettia ohjelma-alueella, 
keskinäisen luottamuksen avulla ja minimoida rajaesteitä

● Toimet voivat sisältää mm:
-valmiuksien kehittäminen/parantaminen
-yhteisten kehitysstrategioiden laadinta
-hallinnollisten ja oikeudellisten esteiden vähentäminen luomalla luotettavaa tietoa
-rakentamalla yhteistyösuhteita ja luottamusta Arktiseen yhteistyöhön institutionaalisen
yhteistyön ja people to people toiminnan kautta



Simplified Cost Options – proposal
Small-scale projects
Budget max. 20 000 EUR/participation country - lump sum (mandatory)

Regular projects – two types
Type A: Budget up to 200 000 EUR
Mandatory to report actual staff costs, 40% flat rate to cover all other costs.

Type B: Budget over 200 000
Projects can choose between:
- Report actual staff costs, 40% flat rate to cover all other costs
or
- Report actual costs for staff, external expertise, equipment. 
Flat rate (based on staff costs) to cover costs for travel and 
accommodation (15%) and office and administration (15%)



Hallinnointiin liittyvät kysymykset 1/2

Hallinnon organisointi:

- Seurantakomitea + 2 hallintokomiteaa (Aurora+Sápmi)

- Hallintoviranomainen (EU): Norrbottenin lääninhallitus
- Hallinto-organisaatio (Norja): Troms-Finnmarkin fylkeskommune

- Yhteinen sihteeristö (Ruotsi, Suomi, Norja, Sápmi)
- Ensimmäisen tason tarkastukset (FLC)

Norjalaisten osallistuminen:
- Johtava tuensaaja
- Yhteinen hakemus

Testaa hankeideasi:
- Hankkeiden konsultointi



Hallinnointiin liittyvät kysymykset 2/2

Kahden tyyppisiä hankkeita: Pienimuotoiset ja normaalit

Yksinkertaistukset: Haettaessa ja raportoitaessa

Rahoituskehys: Noin 160 milj euroa kansallinen vastinrahoitus
mukaanluettuna
(ERDF 93,8 MEUR)

Vastinrahoitus: EU 65/35 Norja 50/50

Ohjelman virallinen kieli: Englanti

Aikataulu EHKÄ:

Call 1 4.huhtikuuta-18.toukokuuta 2022, kaikki tl auki myös NO
Call 2 12.syyskuuta-19.lokakuuta 2022, kaikki tl auki, NO ?



Kiitos mielenkiinnosta!

Lisätietoja Interreg Aurorasta löydät:

www.interregnord.com/interreg-aurora/

FB: Interregnord FB: bothniaatlantica
#interregaurora


