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• We provide more than money:
• We create an environment
• for working together
• to let great solutions
• become common practice.



Thematic framework.

Water-
smart 

societies

Climate-
neutral 

societies



Programme area.

● EU Member States
● Non-EU Member States

 Denmark

 Estonia

 Finland

 Germany

 Latvia

 Lithuania

 Poland

 Sweden

 Norway

 Russia*

 Belarus*

*on the condition that financing 
agreements with the EU are signed



Value statements.

• Supporting 
transition

Towards greener and 
more resilient societies 
and economies through 
transnational 
cooperation

• Transfer of 
knowledge and 
capacity building

• Customer 
orientation

focusing on the needs 
of public authorities

Interreg Baltic Sea Region 2021-2027



EU:n Itämeren alueen strategia

• EU:n Itämeren alueen strategia on vuodesta 2009 alkaen 
luonut puitteet alueen kehittämiselle ja yhteistyölle. 

• Itämeren alueen Interreg –ohjelma on strategian tärkein 
toimeenpanoväline. 

• Ohjelma tukee myös strategian hallintoa. 

• Ohjelman painopisteet ovat strategian 
toimeenpanosuunnitelman mukaiset.



Ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet



1. Innovatiivinen yhteiskunta
• 1.1 Muutosjoustava talous ja yhteisö
• Esimerkkejä tuettavista toimista:

• riippuvuuden vähentäminen maailmanlaajuisista toimitusketjuista

• älykkään erikoistumisen hyödyntäminen muutosjoustavuuden vahvistamisessa

• pilottitoimet kriiseistä toipumiseksi

• kulttuuri ja identiteetti alueen vahvuutena

• 1.2 Reagoivat julkiset palvelut
• Esimerkkejä tuettavista toimista:

• Pilotit julkisten palveluiden tuottamiseksi edullisemmin, tehokkaammin ja sujuvammin

• Alueelle räätälöidyt integroidut julkiset palvelut

• Yhteiset määrittelyt digitaalisille julkisille palveluille



2. Vesiviisas yhteiskunta
• 2.1 Kestävät vedet
• Esimerkkejä tuettavista toimista:

• Viranomaisten, yritysten ja asiantuntijoiden yhteistyö vesistöpäästöjen vähentämiseksi ja hyvien käytänteiden 
luomiseksi

• Vesien käytön ja muun suunnittelun yhteyden parantaminen

• Suunnitteluprosessien parantaminen ja tehostaminen (esim. myrskyt, tulvat, kuivuus, pohjavedet)

• Pilotit kuluttajien vesien käytön parantamiseksi (esim. muovit, kemikaalit)

• 2.2 Sininen talous
• Esimerkkejä tuettavista toimista:

• Uusien veteen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien luominen älykkään erikoistumisen valintoihin perustuen

• Hallinnon, viestinnän ja yhteistyön mallien kehittäminen julkisen hallinnon ja yritysten välille

• Ilmastomuutoksen torjumisen sisällyttäminen sinisen talouden suunnitelmiin

• Merenkulun sovellusten kehittäminen



3. Hiilineutraali yhteiskunta
• 3.1 Kiertotalous
• Esimerkkejä tuettavista toimista:

• Kiertotalousajattelin sisällyttäminen alueellisiin strategioihin, toimeenpanon testaaminen

• Hallinnollisten esteiden selvittäminen ja poistaminen

• Julkisten hankintamallien kehittäminen ja testaaminen

• Suunnitteluprosessien uudelleen ajattelu

• 3.2 Energiasiirtymä
• Esimerkkejä tuettavista toimista

• Kansallisten, alueellisten ja paikallisten energiastrategioiden ja –suunnitelmien päivittäminen 
ilmastoneutraaleiksi

• Energiajärjestelmien integroiminen ja eri sektoreiden energiankäyttäjien yhdistäminen

• Ratkaisut paikallisille energiaverkoille

• Ratkaisut uusiutuvan energian tukemiseksi



3. Hiilineutraali yhteiskunta
• 3.3 Älykäs vihreä liikkuminen
• Esimerkkejä tuettavista toimista:

• Liikennejärjestelmien harmonisointi vihreiden ratkaisujen kilpailukyvyn varmistamiseksi

• Kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten tukeminen digitaalisten työkalujen ja 
sovellusten kehittämisessä ja käyttöönotossa

• Maankäytön ja liikenteen suunnittelun uudelleen ajattelu ja yhteensovittaminen

• Uusiutuvien polttoaineiden tuottamisen, varastoinnin ja jakelun sekä latausverkoston pilottitoimet



4. Yhteistyön hallinnointi
• 4.1 Projektialustat

• 4.2 EU:n Itämeren alueen strategian hallinnointi
• Politiikka-alueiden koordinaattorien toiminta

• Vuosittaisen strategiafoorumin järjestäminen

• Strategiapisteen/sihteeristön toiminta (Centrum Balticum, Turku, Suomi)



Hanketyypit

• Tavalliset yhteistyö- ja kehittämishankkeet, ”Core Projects”

• Pienet yhteistyö- ja kehittämishankkeet, ”Small Projects” 
(kokonaiskustannusarvio korkeintaan 500.000 euroa, kesto 
korkeintaan kaksi vuotta, rahoitetaan yksinkertaistetuilla 
kustannusmalleilla)

• Projektialustat

• EU:n Itämeren alueen strategian hallinnon tukeminen



Kohderyhmät

• Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen julkinen hallinto

• Oppilaitokset, korkeakoulut, yliopistot

• Tutkimuslaitokset

• Elinkeinojen kehittämisorganisaatiot

• Järjestöt

• Kansainväliset yhteistyötoimijat

• Yritykset



Ohjelman rahoitus

• Ohjelman EAKR-rahoitus on noin 250 miljoonaa euroa

• Hankkeille kohdistuu noin 230 miljoonaa euroa ja 
tekniseen tukeen noin 20 miljoonaa euroa

• EAKR-rahoitus 80%, lisäksi Suomessa valtio osallistuu 
puoleen kansallisesta rahoituksesta

• Ensimmäisten hakukierrosten jälkeen TL 1-3 jäljellä noin 
120 M€



Ensimmäisen hakukierroksen pienet hankkeet
Rahoituspäätökset 14.-15.6.2022











Ensimmäisen hakukierroksen ”core” -hankkeet
Rahoituspäätökset 22.-23.9.2022













Toisen hakukierroksen aikataulut

• Haut virallisesti auki 20.10.2022
• Core projects
• Ideapaperit 14.2.2023
• Hakemukset 14.3.2023
• Rahoituspäätökset kesäkuussa 2023
• Small projects
• Ideapaperit 5.1.2023
• Hakemukset 26.1.2023
• Rahoituspäätökset huhtikuussa 2023

• Kaikki toimintalinjat ja erityistavoitteet haettavana



Programme support. 

Consultations
& advice

Matchmaking 
platform

Tutorials
& webinars

New Programme
portal

https://interreg-baltic.eu/get-funding/gateway-for-applicants/
https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/
https://interreg-baltic.eu/get-funding/gateway-for-applicants/
https://interreg-baltic.eu/


www.interreg-baltic.eu.
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