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REGIOSTARS on kilpailu, jonka DG REGIO on järjestänyt joka vuosi vuodesta 2008 lähtien: siitä 

on tullut Euroopan huippuosaamisen merkki EU:n rahoittamille hankkeille, jotka osoittavat 

aluekehityksen vaikutusta ja osallistavuutta. Vuodesta 2023 tuomme kilpailuun joitakin 

uudistuksia, ensimmäisenä sen, että hankkeet voivat kilpailla seuraavassa eritellyissä kuudessa 

sarjassa, jotka pysyvät samoina vuosien mittaan. Tuomalla esiin ratkaisuja yhteisiin haasteisiin ja 

hyödyntämällä suurimpia mahdollisuuksia REGIOSTARS on inspiroinut alueita tekemään entistä 

vaikuttavampaa EU-aluepolitiikkaa. Kannustamme hakemuksia verrattain vähän kehittyneiltä 

Euroopan alueilta ja kaikilta ohjelma-alueilta. Haku verkkoalustalla on avoinna 27.2.–31.5. 2023. 

 

REGIOSTARS-palkinnot myönnetään hankkeille kuudessa sarjassa: 

 

• Sarja 1) KILPAILUKYKYINEN JA ÄLYKÄS EUROOPPA  

• Sarja 2) VIHREÄ EUROOPPA  

• Sarja 3) YHTEENLIITETTY EUROOPPA 

• Sarja 4) SOSIAALINEN JA OSALLISTAVA EUROOPPA  

• Sarja 5) LÄHEMPÄNÄ KANSALAISIA OLEVA EUROOPPA 

• Sarja 6) VUODEN AIHE (Euroopan osaamisen teemavuosi 2023) 

 

Myös valintaprosessi on uusittu. Ensiksi kyseisten alojen korkean tason akateemikoista koostuva 

raati arvioi toimitetut hakemukset ja valitsee finalistit. Toiseksi finalistit kutsutaan toiselle 

valintakierrokselle Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolle Brysseliin. 

 

Kuten aiempinakin vuosina, yleisöllä on mahdollisuus äänestää suosikkifinalistinsa 

yleisöpalkinnon saajaksi. Voittajat julkistetaan REGIOSTARS-juhlatilaisuudessa Ostravassa 

(Tšekin tasavallassa) 16.11.2023. 

 

Kuuden sarjan voittajat saavat yhdessä DG REGIOn kanssa toteutetun paikallisen 

viestintäkampanjanpalkittujen toimenpiteiden edistämiseksi alueella.  

 

Tämä hakuopas tarjoaa sinulle kaikki tiedot, joiden avulla hankkeesi saisi mahdollisuuden voittaa. 

Palkintosarjojen yksityiskohtaisen kuvauksen ja osallistumiskelpoisuus- ja arviointiperusteiden 

lisäksi opas sisältää käytännön tietoja hakuprosessista.  

 

Odotamme innolla kilpailuhakemustasi – onnea matkaan! 

REGIOSTARS-tiimi 
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Sarja 1 keskittyy toimintapolitiinen tavoite 1:tä tukeviin hankkeisiin kilpailukykyisen ja älykkään 

Euroopan saavuttamiseksi edistämällä innovatiivisia ja älykkäitä taloudellisia muutoksia sekä 

alueellisia tieto- ja viestintäteknisiä yhteyksiä. 

Eurooppalaisen projektin ytimessä ovat sisämarkkinat, joiden ansiosta ihmiset, palvelut, tavarat 

ja pääoma voivat liikkua vapaasti. Tämä tarjoaa eurooppalaisille yrityksille liiketoimintatilaisuuksia 

ja kuluttajille alhaisempia hintoja. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden matkustaa, asua, 

työskennellä tai opiskella missä tahansa Euroopan alueella. Yleensä ottaen se auttaa Euroopan 

kaupunkeja ja alueita syventämään yhdentymistään Euroopan unioniin. Yksi tärkeä tavoite on 

tarjota kitkattomat sisämarkkinat, joilla kaikenkokoiset eri alojen yritykset voivat kilpailla 

tasapuolisesti sekä kehittää, markkinoida ja käyttää digitaalisia teknologioita, tuotteita ja palveluja 

mittakaavassa, joka tehostaa niiden tuottavuutta ja maailmanlaajuista kilpailukykyä, ja joilla 

kuluttajat voivat olla varmoja oikeuksiensa suojaamisesta. Sisämarkkinoiden avulla Euroopan 

unioni on sitoutunut vahvistamaan asemaansa kansainvälisillä markkinoilla, tulemaan 

maailmanlaajuiseksi digitaaliseksi toimijaksi sekä tarjoamaan reilun ja kilpailukykyisen 

digitaalisen talouden, kuten Euroopan digitaalistrategiassa ”Euroopan digitaalinen valmius” on 

määritetty. EU:n digitaalistrategia pyrkii tekemään tästä uudistuksesta toimivan sekä ihmisille että 

yrityksille ja auttamaan sitä samalla saavuttamaan tavoitteensa ilmastoneutraalista Euroopasta 

vuoteen 2050 mennessä. 

Etsimme hyviä hankkeita, jotka edistävät innovatiivista ja älykästä taloudellista uudistusta sekä 

tieto- ja viestintätekniikan alueellista yhteyksiä. Tähän kuuluvat hankkeet, jotka edistävät 

digitalisaatioprosesseja ja osoittavat innovatiivisia lähestymistapoja RIS-strategioiden 

toteuttamisessa sidosryhmien avulla. Hankkeet, jotka valmistelevat eurooppalaisia pk-yrityksiä 

kilpailemaan globalisoidussa taloudessa, ovat tervetulleita. Niihin saa kuulua esimerkiksi 

toimenpiteitä, jotka kehittävät uutta teknologiaa ja uusia tuotteita, parantavat 

innovaatiojärjestelmiä, kehittävät kilpailukykyä suunnittelu- ja luovilla aloilla, edistävät sosiaalista 

yritystoimintaa, tehostavat sosiaalista ja palveluinnovaatiota sekä tukevat uusia 

liiketoimintamalleja ja käytäntöön perustuvia innovaatioita. Tällaisten hankkeiden piirteisiin 

voisivat kuulua kestäviin alueellisiin innovaatiojärjestelmiin panostaminen ja digitaalisten alojen 

työmarkkinoiden edistäminen.  

Hyödyllisiä viitteitä 

• Euroopan digitaalistrategia: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age_en  

• Euroopan teollisuusstrategia: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en  

• Älykkään erikoistumisen foorumi: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

• Euroopan sisämarkkinoiden strategia: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
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Sarja 2 keskittyy toimintapoliittinen tavoite 2:ta tukeviin hankkeisiin vihreän ja 

sopeutumiskykyisen Euroopan saavuttamiseksi edistämällä puhdasta ja reilua energiasiirtymää, 

vihreitä ja sinisiä investointeja, kiertotaloutta, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

sopeutumista, riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa sekä kestävää kaupunkiliikennettä. 

Euroopan unioni pyrkii olemaan ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 

mennessä. Kunnianhimoisen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla Euroopan unioni 

pyrkii parantamaan kansalaisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla (1) 

puhdasta ilmaa, puhdasta vettä, tervettä maaperää ja monimuotoisuutta, (2) kunnostettuja, 

energiatehokkaita rakennuksia, (3) terveellisiä ja kohtuuhintaisia elintarvikkeita, (4) lisää julkista 

liikennettä, (5) puhtaampaa energiaa ja huipputason puhdasta teknologista innovaatiota, (6) 

pitkäikäisempiä tuotteita, joita voidaan korjata, kierrättää ja käyttää uudelleen, (7) tulevaisuuteen 

kestäviä työpaikkoja ja siirtymävaiheessa tarvittavan osaamisen koulutusta sekä (8) 

maailmanlaajuisesti kilpailu- ja selviytymiskykyistä teollisuutta. Sellaisenaan vihreän kehityksen 

ohjelma on tärkeä puite. REPowerEU-suunnitelman avulla EU pyrkii tukemaan energiansäästöä, 

puhtaan energian tuotantoa ja energiavarastojen monipuolistamista. Ilmastoneutraaliuteen 

pääsemiseksi Komissio ehdotti Euroopan ilmastolakia, joka myös asettaa uuden, entistä 

kunnianhimoisemman nettokasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteen eli vähintään -55 % 

vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 

ytimessä ovat Euroopan merien, valtamerien ja ympäristön – Euroopan luonnon- ja taloudellisen 

vaurauden lähteen – säilyttäminen ja suojelu. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena 

on esimerkiksi istuttaa kolme (3) miljardia puuta aiemmin istutettujen puiden lisäksi vuoteen 2030 

mennessä. Yleensä ottaen se sisältää EU:n moninaisuuden ja ekosysteemien suojaamisen, 

ilman-, veden- ja maaperänsaasteiden vähentämisen, kiertotaloutta kohti siirtymisen, 

jätteenhallinnan parantamisen sekä sinisen talouden ja kalastussektorien kestävyyden 

varmistamisen. Eurooppa pyrkii myös maanviljely- ja elintarvikejärjestelmissä muutokseen, joka 

antaa EU:lle maailman johtoaseman turvallisuudessa, toimitusvarmuudessa, ravinnossa ja 

laadussa.  

Etsimme hyviä hankkeita, jotka edistävät vihreämpää ja kestävämpää Eurooppaa ja auttavat 

saavuttamaan Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman ilmastoneutraaliuden tavoitteet ja 

parantamaan ympäristöolosuhteita. Hankkeet voivat sisältää muun muassa investointeja 

vihreisiin aloitteisiin, jotka parantavat ilman- ja vedenlaatua, edistävät kestävää maanviljelyä ja 

suojelevat ympäristösysteemejä. Tehokkaan kiertotalouden luominen, uudistuminen 

resurssitehokasta taloutta kohti ja siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin voivat myös olla 

tällaisten hankkeiden piirteitä.  

Hyödyllisiä viitteitä 

• Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

• Pellolta pöytään: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

• Ympäristöpolitiikka: https://environment.ec.europa.eu/index_en  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/index_en
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Sarja 3 keskittyy toimintapoliittinen tavoite 3:a tukeviin hankkeisiin liikenteen ja 

yhteenliitettävyyden tehostamiseksi. 

Avain koheesion saavuttamiseen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen on 
yhteenliitetty, nykyaikainen, suojattu ja älykäs infrastruktuuri. Sellaisenaan Euroopan unioni on 
sitoutunut tukemaan suorituskykyisten, kestävien ja tehokkaasti yhteenliitettyjen Euroopan 
laajuisten verkkojen kehittämistä liikenteen, energian ja digitaalisten palvelujen aloilla. 
Liikennepolitiikka Euroopan tasolla pyrkii varmistamaan ihmisten ja tavaroiden sujuvan, 
tehokkaan, turvallisen ja vapaan liikkumisen koko Euroopassa integroitujen väyläverkostojen 
avulla käyttämällä kaikkia liikennemuotoja (tie, rautatie, vesi ja ilma). Energiapolitiikka pyrkii 
saavuttamaan maanosan laajuisen energiajärjestelmän, jossa energia virtaa vapaasti rajojen yli 
kilpailun pohjalta ja tarpeen mukaan EU-tason tehokkaalla energiamarkkinoiden sääntelyllä, sekä 
takaamaan kansalaisille turvallisen energiatarjonnan. Sellaisenaan energiaunioni määrittää 
kestävän energiaunionin tavoitteen, jonka ytimessä on kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Tämä 
tarkoittaa turvallisen, kestävän, kilpailukykyisen ja kohtuuhintaisen energian tarjoamisen EU:n 
kuluttajille – kotitalouksille ja yrityksille. Samalla EU muotoilee digitaalistrategiassaan tavoitteen, 
jonka mukaan Euroopasta tulee yhteenliitetyin maanosa vuoteen 2030 mennessä. Tämän 
saavuttamiseksi EU kehittää esimerkiksi yhdenmukaistettuja sääntöjä yhteyspalveluille. Lisäksi 
se otti käyttöön Euroopan sähköisen viestinnän koodiston, tukee langattomia verkkoja, kuten 
5G:tä, ja lopetti verkkovierailumaksut EU:ssa. Yhteenliittämisen päätavoite digitaalisella 
vuosikymmenellä on kuitenkin saada nopeat internetyhteydet jokaiselle eurooppalaiselle 
kotitaloudelle vuoteen 2025 mennessä ja gigabittiyhteydet vuoteen 2030 mennessä. Verkkojen 
Eurooppa -rahoitusväline mahdollistaa investoinnit, jotka täyttävät puuttuvat yhteydet Euroopan 
energia-, liikenne- ja digitaalisissa tukiverkoissa. 
 
Etsimme hyviä hankkeita, jotka edistävät yhteenliitetymmän Euroopan saavuttamista. Tähän 
kuuluvat hankkeet, jotka tukevat EU:n sisäisiä tehokkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä 
liikenneratkaisuja, jotka luovat olosuhteet kilpailukykyiselle teollisuudelle tuottaen kasvua ja 
työpaikkoja. Niihin voi myös sisältyä monia muita eri asioita, kuten matkustajien oikeudet ja 
puhtaat polttoaineet. Hankkeet voivat myös auttaa saavuttamaan Euroopan laajuisten verkkojen 
tavoitteet energian, liikenteen ja digitaalisen yhteenliitettävyyden alalla. Hankkeet voivat koskea 
uuden energia- tai liikenneinfrastruktuurin kehittämistä tai olemassa olevan infrastruktuurin 
kunnostamista tai päivittämistä. Ne voivat myös keskittyä tehokkaan turvallisen, suojatun ja 
kestävän infrastruktuurin kehittämiseen, mukaan lukien gigabitti- ja 5G-verkot, digitaalisten 
tukiverkkojen infrastruktuurien kapasiteetin ja kestävyyden lisäämistä, tai liikenne- ja 
energiaverkkojen digitalisointia. 

Hyödyllisiä viitteitä: 

• Euroopan digitaalistrategia (DAE): 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

• Euroopan digitaalistrategia (DSE): https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

• Energiapolitiikka: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/68/energy-policy-

general-principles  

• Energiaunionistrategia: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
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• Verkkojen Eurooppa -väline: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-

facility_en   

• Liikennepolitiikka: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en   

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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Sarja 4 keskittyy toimintapoliittinen tavoite 4:ää tukeviin hankkeisiin sosiaalisemman ja 

osallistavamman Euroopan saavuttamiseksi toteuttamalla Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilaria. 

Euroopan unioni perustuu seuraaviin arvoihin: ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-avo, 

oikeusvaltioperiaatteet ja ihmisoikeuksien kunnioitus, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien 

henkilöiden oikeudet. Sen mukaisesti EU on ryhtynyt merkittäviin toimiin kaikenlaisen syrjinnän 

torjumiseksi ja kaikkien eurooppalaisten tasa-arvoisen kohtelun lisäämiseksi. Tähän kuuluvat 

sukupuolten välinen tasa-arvo, maahanmuuttajien kotouttaminen ja liikuntarajoitteisten 

henkilöiden liikkumisen helpottaminen. Euroopan unionin perusoikeuskirjan artikla 21 selventää, 

että kaikenlainen syrjintä minkä tahansa syyn pohjalta, kuten sukupuoli, rotu, ihonväri, 

kansallisuus, etninen tai sosiaalinen alkuperä, geneettiset ominaisuudet, kieli, uskonto tai 

uskomus, poliittinen tai muu mielipide, kansallisen vähemmistön jäsenyys, omaisuus, syntymä, 

vammaisuus, ikä tai seksuaalinen suuntautuneisuus, on eurooppalaisen yhteiskuntamallin 

vastainen ja kielletty EU:ssa. Näiden mukaisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 

periaatetta ohjaavat EU:ta kohti vahvaa, sosiaalista Eurooppaa, joka on reilu, osallistava ja täynnä 

mahdollisuuksia jokaiselle. Tämä käsittää yhtäläiset mahdollisuudet sekä yhtäläisen pääsyn 

työmarkkinoille, reilut työolosuhteet sekä oikeuden riittävään sosiaaliseen suojeluun ja 

sosiaaliseen osallisuuteen. Tätä seuraava toimintasuunnitelma varmistaa kolmen 

kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä. Ensiksi tällä pyritään 

takaamaan, että vähintään 78 % 20–64 vuoden ikäisestä väestöstä työllistetään, toiseksi 

vähintään 60 % kaikista aikuisista osallistuu koulutukseen vuosittain, ja kolmanneksi 

vähennetään köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riskiryhmään kuuluvien ihmisten määrää 

vähintään 15 miljoonalla henkilöllä. 

 

Etsimme hyviä hankkeita, jotka antavat panoksen osallistavammalle yhteiskunnalle, jokaisen 

henkilön syrjimättömyydelle ja sukupuolten tasa-arvolle EU:ssa ja sen ulkopuolella. Hankkeiden 

tulisi ennen kaikkea tukea Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman 20 

periaatetta ja kolmea tavoitetta. Tähän saattaa lukeutua esimerkiksi toimenpiteet työmarkkinoilla, 

koulutussektorilla, paikallisissa yhteisöissä ja kansainvälisissä verkoissa. Hankkeiden tulee tuoda 

esille innovaatiota edistämällä syrjittyjen tai syrjinnän riskin kohteina olevien henkilöiden aktiivista 

osallistumista, helpottamalla heikommassa asemassa olevien henkilöiden uudelleen 

integroimista työmarkkinoille, panostamalla sukupuolten tasa-arvoon ja moninaisuuteen 

johtamisstrategioiden kautta tai luomalla työpaikkoja integraatiotyön ja syrjinnänvastaisten 

toimien kautta. Myös sellaiset hankkeet ovat tervetulleita, jotka koskevat lapsia, vanhuksia tai 

terveydenhuoltoa ja panostavat hyvään työn ja yksityiselämän tasapainoon.  

 

Hyödyllisiä viitteitä: 

• Euroopan unionin perusoikeuskirja: https://ec.europa.eu/info/aid-development-

cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en  

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
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• Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_en 

• Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-

people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-

rights-action-plan_en  

• DG JUST, sukupuolten tasa-arvo: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-

fundamental-rights/gender-equality_en 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en


 

 

10 
 

Sarja 5 keskittyy toimintapoliittinen tavoite 5:tä tukeviin hankkeisiin kaiken tyyppisten alueiden ja 

paikallisten aloitteiden kestävän ja integroidun kehityksen edistämiseksi. 

Euroopan unioni on sitoutunut kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueiden kestävään ja 

integroituun kehittämiseen paikallisten aloitteiden kautta. Avainasemassa Euroopan koheesion 

saavuttamisessa on integroidun alueellisen kehityksen moniteemaisten haasteiden voittaminen 

eri sektoreilla. Tämän laaja-alaisen toimintapoliittisen tavoitteen käyttöönotolla EU pyrkii 

tunnistamaan eri alueellisiin mittakaavoihin kohdistuvien integroitujen investointistrategioiden 

tärkeyden – esimerkiksi kaupungeissa, maaseutualueilla ja toiminnallisilla alueilla, joissa ihmiset 

työskentelevät, elävät ja matkustavat päivittäin. EU pyrkii täten vastaamaan tietyllä alueella 

tunnistettaviin haasteisiin, joita varten paikalliset sidosryhmät kehittävät paikallisia ratkaisuja. 

Selkeän alueellisen painopisteen määrittäminen tarkoittaa, että kehitystarpeiden, -haasteiden ja 

-tilaisuuksien on oltava asianmukaisen alueellisen mittakaavan ja kontekstin mukaisia. Komissio 

tunnistaa pienten ja keskisuurten kaupunkien roolin sekä toiminnallisten alueiden lähestymistavat 

tärkeinä liikkeellepanevina voimina alueellisen ja maaseudun vetovoiman ja kehityksen 

edistämisessä luomalla myönteisiä heijastusvaikutuksia kaupunki- ja muiden alueiden välille ja 

vahvistamalla kaupunki- ja maaseutualueiden välisiä yhteyksiä. Vuosina 2021–2027 jokaisessa 

jäsenvaltiossa vähintään 8 % Euroopan aluekehitysrahaston (ERDF) resursseista 

korvamerkitään kaiken kokoisia kaupunkeja sekä niiden suurkaupunki- ja toiminnallisia alueita 

varten alueellisten ja/tai paikallisten kehitysstrategioiden kautta: käyttämällä yhdennettyjä 

alueellisia investointeja (ITI) ja yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (CLLD) mutta myös 

samanlaisia työkaluja, jotka tukevat jäsenvaltioiden suunnittelemia integroituja lähestymistapoja. 

Alueelliset strategiat tarjoavat tilaisuuden rakentaa kapasiteettia ja aloittaa paikallisia toimia, jotka 

panostavat Euroopan toimintapolitiikkaan, mukaan lukien vihreä ja digitaalinen siirtymä. 

 

Etsimme hyviä hankkeita, jotka tukevat paikallisten ja alueellisten strategioiden toteuttamista, 

kuten kaupunkialueiden kestävän kehityksen (SUD) strategiat tai alueelliset ja paikalliset 

kehitysstrategiat. Hankkeet voivat myös esitellä kansalaisten päivittäisen elämän erityisiä 

parantamiskohteita sekä tukea valmiuksien kehittämistä. Hankkeet pyrkivät auttamaan alueita 

kohtaamaan erityisiä kehityshaasteita toiminnallisella kaupunki- tai muulla alueella ja kehittämään 

erityisiä paikkakohtaisia ratkaisuja kansalaisille. 

Hyödyllisiä viitteitä 

• Eurooppalainen kansalaisaloite: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_en   

• Alueellinen koheesio: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_en  

• Kaupunkien kehittämisstrategian käsikirja: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

• Alueellisten ja paikallisten kehitysstrategioiden käsikirja: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Sarja 6 on omistautunut Euroopan osaamisen teemavuodelle 2023. Euroopan unioni tavoittelee 
nykyisten taitojen kohentamista ja uusien taitojen hankkimista sekä osaamista koskevan 
tietojenhankinnan välineiden kehittämistä. 

 

Euroopan unioni on kehittymässä enenevässä määrin osaamiskeskeiseksi taloudeksi. Siksi sen 

työmarkkinat etsivät korkeasti koulutettuja ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Ammattitaitoiset 

työntekijät saavat parempia työtilaisuuksia ja osallistuvat täysipainoisesti yhteiskuntaan. Tämä on 

olennaista sen varmistamiseksi, että talouden elpyminen sekä vihreä ja digitaalinen siirtymä ovat 

sosiaalisesti reiluja ja oikeudenmukaisia. Euroopan osaamisen teemavuosi antaa uutta pontta 

elinikäiselle oppimiselle. Se voi auttaa ihmisiä ja yrityksiä panostamaan vihreään ja digitaaliseen 

siirtymään sekä tukemaan innovaatiota ja kilpailukykyä. Se auttaa etenkin pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä löytämään ratkaisuja osaamisvajeisiin Euroopan unionissa ja edistämään uudelleen- ja 

täydennyskoulutuksen ajattelutapaa. Se taas auttaa ihmisiä hankkimaan oikeat taidot, joita 

tarvitaan laadukkaissa työpaikoissa. Tällä hetkellä yli kolme neljäsosaa EU:ssa olevista yrityksistä 

ilmoittaa vaikeuksista tarvittavat taidot omaavien työntekijöiden löytämisessä; tämä koskee 

etenkin huipputeknologian ja digitalisaation alojen työpaikkoja. Euroopan osaamisohjelman 

haasteellisia tekijöitä ovat muun muassa väestörakenteen muutoksen eteneminen ikääntyvää 

yhteiskuntaa kohti ja Eurooppaan vaikuttavat maailmanlaajuiset kriisit. Nopea muutos 

ilmastoneutraalia Eurooppaa ja digitaalista uudistumista kohti on muuttamassa tapaa, jolla 

työskentelemme, opimme, osallistumme yhteiskuntaan ja elämme jokapäiväistä elämäämme. 

Eurooppa voi tarttua näihin tilaisuuksiin vain, jos sen kansalaiset kehittävät oikeita taitoja. Tätä 

varten Euroopan osaamisohjelma on asettanut viiden vuoden toimintasuunnitelman, jonka 12 

toimenpidettä auttavat varustamaan eurooppalaiset paremmilla taidoilla. 

Etsimme hyviä hankkeita, jotka tukevat työntekijöitä, joilla on tarve hankkia uusia taitoja ja siirtyä 

uusiin työpaikkoihin eri taloussektorilla tai saada täydennyskoulutusta säilyttääkseen 

työpaikkansa uudessa työympäristössä. Nämä voivat olla hankkeita, jotka osallistuvat 

työmarkkinapalveluihin ammatillisen koulutuksen ja opetuksen parantamiseksi ja innovoimiseksi. 

Myös sellaiset hankkeet ovat tervetulleita, jotka tukevat yrityksiä niiden auttaessa työntekijöitä 

kohentamaan nykyisiä taitojaan tai hankkimaan uusia taitoja ja integroitumaan uudelleen 

työmarkkinoille; tämä koskee etenkin pitkäaikaistyöttömiä, naisia ja nuoria, jotka eivät saa 

koulutusta tai opetusta. Jotkin hankkeet saattavat myös auttaa tarvittavien asiantuntijoiden ja 

kykyjen houkuttelemisessa kolmansista maista. 

 

Hyödyllisiä viitteitä 

• Euroopan osaamisen teemavuosi 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en  

• Euroopan osaamisohjelma: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1196  

• Osaamissopimus: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en  

 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Osallistumiskelpoisuusperusteet 
Kaikkien REGIOSTARS-kilpailuun lähetettyjen hakemusten on täytettävä seuraavat 
osallistumiskelpoisuusperusteet:  

a) Hakemus on toimitettava REGIOSTARS-verkkoalustan kautta viimeistään 31.5.2023, 
23:59:59 Keski-Euroopan aikaa.  

b) Hakemus on jätettävä jollakin EU:n virallisella kielellä. 
c) Hakemukseen on liitettävä asianmukainen hyväksyntäkirje asianmukaiselta 

hallintoviranomaiselta. Hyväksyntäkirje – täytetty hyväksyntälomake, jonka on 
allekirjoittanut hallintoviranomaisen johtohenkilö, tai hallintoviranomaisen johtohenkilöltä 
saatu sähköpostiviesti, jossa on vastaavat tiedot ja joka vahvistaa hyväksynnän – on 
ladattava PDF-tiedostona tämän hakemuksen mukana. (Ohjelmaa kohden on 
mahdollista toimittaa hakemus enintään viidestä hankkeesta. Hallintoviranomainen 
vastaa siitä, ettei tätä määrää ylitetä.)  

d) Hakemuksen on viitattava hankkeeseen, johon on saatu EU:n yhteisrahoitus Euroopan 
aluekehitysrahastolta, koheesiorahastolta, Euroopan sosiaalirahastolta tai 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastolta, tai hankkeeseen, johon on saatu EU:n rahoitus 
minkä tahansa Interreg-osa-alueen ohjelmasta ja joka alkoi aikaisintaan 1.1.2014. 

e) Huomioon otetaan vain jo päätökseen saatetut hankkeet. Päätökseen saatettu hanke on 
hanke, jossa on suoritettu kaikki suunnitellut toimenpiteet, johon on saatu viimeinen 
rahoitusosuus ja jonka hankkeen edunsaaja tai hallintoviranomainen on julistanut 
päättyneeksi.  

Hankkeen on viitattava selvästi johonkin kuudesta (6) kilpailusarjasta. Sama hanke, ei 
voi osallistua kilpailuun useammassa eri kategoriassa.  

Arviointiperusteet 
REGIOSTARS-asiantuntijaraati arvioi kaikki osallistumiskelpoiset hakemukset seuraavien 
arviointiperusteiden pohjalta:  
 
Koheesio Hankkeen panos taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen koheesioon 

yleensä ottaen; sekä alueiden välisen että Euroopan näkökulman kannalta. 

Hankkeen lisäarvo suhteessa koheesioon arvioidaan tässä.  
Vaikutus Hankkeen paikallinen ja alueellinen vaikutus sekä lopullisten tulosten laatu. 

Miten hanke muutti jotakin paremmaksi alueellaan?  
Innovaatio Hankkeen innovatiivinen luonne valitun kilpailusarjan logiikan mukaisesti. 

Mikä on uutta? Mitä ei ole tehty aiemmin? Innovaation saa ymmärtää 
taloudellisessa, sosiaalisessa ja/tai ekologisessa mielessä.  

Kestävyys Hankkeen potentiaali jatkua tulevaisuuteen taloudellisen kestävyyden 

osalta. Hankkeen toimet, joiden avulla sen tulokset saadaan kestämään 

hankkeen elinaikaa pidemmälle, on osoitettava. 

Kansalaiset Kuinka kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat tulivat mukaan 

hankkeen kehitykseen ja/tai toteutukseen.   
Siirrettävyys Hankkeen potentiaali tulla siirretyksi muille Euroopan alueille ja parhaassa 

tapauksessa laajennetuksi ja toteutetuksi koko Euroopassa.  
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Tästä vuodesta lähtien valintaprosessi on uusittu, ja nyt kaksivaiheinen lähestymistapa korvaa 
aiemman voittajien valintamenettelyn. Lyhyesti menettely toimii näin: 

• Lähetät hakemuksesi 31.5.2023 mennessä, mukaan lukien hyväksyntäkirjeen 
hallintoviranomaiseltasi. 

• 10.7. mennessä (alustavasti) riippumaton asiantuntijaraati, johon kuuluu akateemisia 
asiantuntijoita kilpailun eri aloilta, valitsee enintään viisi (5) finalistia kussakin 
kilpailusarjassaassa. Valinta perustuu toimitettuun hakulomakkeeseen. 

• 14.9.–14.11. avataan yleisöäänestys verkossa, jolla valitaan yleisöpalkinnon saaja 
finalistien joukosta. 

• Finalistien edustajat kutsutaan Brysseliin Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolle 
viimeistä valintakierrosta varten. Siellä heitä pyydetään: 

o tekemään lyhyt hanke-esitys asiantuntijaraadin ja yleisön edessä 
o osallistumaan lyhyeen paneelikeskusteluun asiantuntijaraadin jäsenten kanssa. 

Viimeinen valintakierros käydään englannin kielellä.  
REGIOSTARS-juhlatilaisuuteen (16.11.) mennessä asiantuntijaraadin jäsenet valitsevat 
yhden voittajan kullekin kilpailusarjalle. 

• Voittajat, mukaan lukien yleisöpalkinnon saaja, julkistetaan REGIOSTARS-
juhlatilaisuudessa Ostravassa, Tšekin tasavallassa, 16.11. 
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1. Onko hankkeeni hyvä ehdokas REGIOSTARS-kilpailuun? 

 
1.1. Mitä komissio hakee tässä kilpailussa? 
 
Komissio hakee vaikuttavia EU-rahoitettuja hankkeita, jotka edistävät Euroopan koheesiota.  
Palkinnot jaetaan kuudessa sarjassa, joista viisi ovat tuttuja koheesiopolitiikan tavoitteista sekä 
vuoden aihe, joka vaihtuu  vuosittain.  
 
1.2. Mitkä ovat kilpailusarjat? 
 
Kuusi kilpailusarjaa ovat: 

• Sarja 1) KILPAILUKYKYINEN JA ÄLYKÄS EUROOPPA  

• Sarja 2) VIHREÄ EUROOPPA  

• Sarja 3) YHTEENLIITETTY EUROOPPA 

• Sarja 4) SOSIAALINEN JA OSALLISTAVA EUROOPPA  

• Sarja 5) LÄHEMPÄNÄ KANSALAISIA OLEVA EUROOPPA 

• Sarja 6) VUODEN AIHE (Euroopan osaamisen teemavuosi 2023) 

 
Yksityiskohtaisempi kuvaus sarjoista ja kuvaus hankkeista, jotka voisivat sopia kilpailusarjoihin, 
esitetään tämän oppaan alussa.  
 
Hankehakemukset on lähetettävä siinä sarjassa, joka vastaa toimintapoliittista tavoitetta, jonka 
pohjalta hanke on rahoitettu. Jos hanke on rahoitettu rahoituskaudella 2014–2020, hakijoiden 
tulee viitata muuntotaulun (liite 1) mukaiseen kilpailusarjaan, joka vastaa sitä temaattista 
tavoitetta, jonka pohjalta hanke on rahoitettu.  
 
Jos kilpailuhakemukset halutaan lähettää ”Vuoden aihe” -sarjassa, ne voidaan rahoittaa minkä 
tahansa toimintapoliittisten tai teemattisten tavoitteen pohjalta, mutta hankkeen tavoitteiden ja 
saavutusten on oltava selvästi linjassa kilpailusarjan kuvauksen kanssa.  
 
Sama hanke voi osallistua kilpailuun vain yhdessä kilpailusarjassa. 
 
1.3. Minkä tyyppiset EU:n yhteisrahoitushankkeet voivat osallistua kilpailuun? 
 
Kaikki hankkeet, jotka ovat saaneet rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta, (ERDF) (mukaan 
lukien Interreg), koheesiorahastolta (CF), Euroopan sosiaalirahastolta (ESF) ja Euroopan 
sosiaalirahastolta +, oikeudenmukaisen siirtymän rahastolta ja miltä tahansa Interreg- osa-
alueelta. 
 
Rahoitusjaksojen osalta sekä 2014–2020 että 2021–2027 ovat osallistumiskelpoisia. Vain 
päätökseen saadut hankkeet ovat osallistumiskelpoisia. 
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Lisäksi hankkeet ja aloitteet, joissa yhdistetään edellä mainitut rahastot ja muut EU-rahastot, ovat 
tervetulleita.  
 
Osallistumiskelpoisuusperusteet esitetään tämän oppaan erityisessä osassa 
(”Osallistumiskelpoisuus- ja arviointiperusteet”). 
 
1.4. Voinko toimittaa hakemuksen hankkeesta, joka alkoi ennen vuotta 2014? 
 
Et. Hanke on saanut alkaa aikaisintaan 1.1.2014. 
 
1.5. Voinko lähettää vasta päätökseen saadun hankkeen? 
 
Kyllä. Vain päätökseen saadut hankkeet ovat tukikelpoisia.  
 
1.6. Onko hakemuksille enimmäismäärä? 
 
Kyllä. Ohjelmaa kohden voidaan toimittaa enintään viisi hakemusta.  
Ohjelman hallintoviranomainen varmistaa hyväksynnällään, ettei tätä määrä ylitetä. 

 
2. Miten osallistun kilpailuun? 

 
2.1. Miten se toimii lyhyesti sanottuna? 
 
Täytät verkkohakemuksen ja lataat hallintoviranomaisesi antaman hyväksyntäkirjeen ilmoitettuun 
määräaikaan mennessä. Hyväksyntäkirjeen tulee olla verkkoalustalta saatavan täytettävän 
mallilomakkeen muodossa. Myös hallintoviranomaisen johtohenkilöltä saatu sähköpostiviesti, 
jossa on vastaavat tiedot ja joka ladataan PDF-tiedostona hyväksytään. Siinä kaikki! 
 
2.2. Missä hakemus tulee jättää?  
 
REGIOSTARS-verkkoalustalla: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Milloin on viimeinen hakemuksen jättöpäivä? 
 
31.5.2023 23:59:59 Keski-Euroopan aikaa  
 
2.4. Kuka voi jättää hakemuksen? 
 
Hakemuksen saa jättää vain hankkeen toteuttaja (= organisaatio, joka vastasi hankkeen 
toteuttamisesta). Hakemuksen mukana täytyy lähettää hallintoviranomaisen allekirjoittama 
hyväksyntäkirje. Kirjeeseen tarvittava lomake on saatavissa verkkoalustalta. Hyväksyntäkirje 
voidaan korvata myös hallintoviranomaisen johtohenkilön antamalla sähköpostiviestillä, jossa on 
vastaavat tiedot ja joka vahvistaa hyväksynnän; se on ladattava alustalle PDF-tiedostona. 
 
2.5. Millä kielellä voin jättää hakemuksen? 
 
Hakemukset voidaan jättää jollakin EU:n virallisella kielellä. Kaikki hakemukset konekäännetään 
englanniksi asiantuntijaraadin arviointia varten. 
 
 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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2.6. Miten osoitan hankkeeni sijainnin? 
 
Joko ilmoitat maantieteelliset koordinaatit tai tarkan osoitteen paikalle, jossa hanke toteutettiin.  
 
Jos hankkeella on useita sijaintipaikkoja tai ei lainkaan kiinteää sijaintia (esim. 
työllistämishankkeet tai pk-yritysrahoitus), valitse kaikkein kuvaavin paikka (esim. missä tehtiin 
tärkein investointi) tai hankkeen edistäjän sijaintipaikka (esim. rahoituslaitoksen pääkonttori).  
Sijaintitietoja käytetään verkkosivuillamme näyttämään kilpailuun osallistuvien hankkeiden 
sijainnit. 
 
2.7. Voinko osallistua kilpailuun, jos hanke on osallistunut jo aiemmassa REGIOSTARS-

kilpailussa? 
 
Kyllä, hanke voi osallistua kilpailuun uudelleen, mutta vain yhden kerran. 
 
2.8. Voinko lähettää hakemuksen sähköpostitse? 
 
Et. Tarjoamme sinulle Microsoft Word -muotoisen hakulomakkeen hakemuksesi valmistelun 
avuksi. Hakemukset täytyy kuitenkin jättää suoraan REGIOSTARS-verkkoalustan kautta: 
www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Onko hakemus jätettävä yhdellä kerralla? Vai voiko sen tallentaa ja täyttää 

myöhemmin? 
 
Hakemukset voidaan tallentaa missä prosessin vaiheessa tahansa ja täyttää myöhemmin ennen 
lähettämistä. Hakemus viimeistellään vasta, kun napsautat ”Submit” (lähetä). 
 
2.10. Miksi hakemuslomakkeessa on kaksi kohtaa, joissa on annettava hankkeen 

kuvaus? 
 
Lyhyttä, iskevää hankekuvausta käytetään viestintätarkoituksiin. Anna siinä helposti 
ymmärrettävä hankekuvaus, joka osoittaa laajalle yleisölle, miksi hankkeesi on poikkeuksellinen 
ja miten se auttaa parantamaan eurooppalaisten elämää. Tätä hakemuksesi osaa käytetään 
ilman suurempia muutoksia, esim. yleisöpalkintoa varten lyhyenä hankekuvauksena. 
 
Pitemmän ”hankkeen kuvauksen” tarkoituksena on auttaa asiantuntijaraatia tutustumaan 
hankkeeseesi. Siinä sinua pyydetään antamaan pitempi, ammattimaisempi hankekuvaus, jonka 
tulisi sisältää kaikki mielestäsi tarpeelliset tiedot asiantuntijaraadin arviointia varten.  
 
2.11. Mitä tietoja pyydetään kohdassa ”hankkeen vaikutus”?  
 
Ehdotamme, että kirjoitat tämän hakemuslomakkeen osan ajatellen kaikkia niitä positiivisia 
vaikutuksia, joita ei olisi tapahtunut, jos hanketta ei olisi toteutettu. 
 
2.12. Mitä teknisiä vaatimuksia kuvien on täytettävä? 
 
Sinua pyydetään lähettämään korkearesoluutisia kuvia, joita käytetään eri viestintäkanavissa, 
esimerkiksi painetuissa materiaaleissa, verkossa ja näyttelyissä, sekä kilpailun aikana että sen 
jälkeen. Kuvien on oltava vähintään 300 dpi tai 10 Mt tai enemmän. 

http://www.regiostarsawards.eu/
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Pyydämme sinua myös vakuuttamaan, että edustamallasi organisaatiolla on kuvien tekijänoikeus 
ja siten kaikki asianmukaiset oikeudet, mukaan lukien kuvissa olevien tunnistettavien henkilöiden 
antamat valtuudet, ja että Euroopan komissio saa käyttää kuvia REGIOSTARS-kilpailun ja EU:n 
aluepolitiikan mainostamiseen kaikilla alustoilla (verkkosivut, paperi, sosiaalinen media ym.). 
 
2.13. Mitä hankkeeni toimittamisen jälkeen tapahtuu? 
 
Hakuajan päätyttyä kaikkien hakemusten osallistumiskelpoisuus tarkistetaan. 
Kelpoisuusperusteet täyttävät hankehakemukset toimitetaan asiantuntijaraadin arvioitaviksi. 
Kaikki kelpoisuusperusteet täyttävät hankkeet myös julkaistaan REGIOSTARS-verkkoalustalla. 
Hankkeiden toteuttajille ilmoitetaan osallistumiskelpoisuustarkistuksen tuloksista. Lue lisätietoja 
tämän oppaan kohdasta ”valintamenettley” ja liitteestä 2 ”aikataulu”.  
 
2.14. Miten yleisöäänestys toimii? 
 
Yleisöäänestys toteutetaan nettisivuilla 14.9.–14.11. Tämän jakson aikana yleisöllä on 
mahdollisuus äänestää suosikkihankettaan finalistien joukosta. Eniten ääniä saanut hanke saa 
yleisöpalkinnon. Suosittelemme, että finaaliin päässeiden hankkeiden edustajat ja heidän 
hallintoviranomaisensa järjestävät viestintäkampanjan/-tapahtuman mainostaakseen hankkeen 
osallistumista yleisöäänestykseen. 
 
2.15. Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää? 
 
Lähetä hakuprosessia koskevat tiedustelusi sähköpostitse osoitteeseen: 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Mikä on hallintoviranomaisen rooli? 

 
3.1. Mitä hallintoviranomaisen täytyy tehdä? 
 
Hallintoviranomaisella on kahdenlainen rooli: 

• Allekirjoitetun hyväksyntälomakkeen tai vastaavat tiedot sisältävän sähköpostin 
myöntäminen hakijalle sekä sen varmistaminen, että  ohjelma lähettää kilpailuun enintään 
viisi (5) hanketta. 

• Osallistuminen palkintotilaisuuteen koheesiosta ja uudistuksista vastaavan komissaarin 
sekä kaikkien finalistihankkeiden toteuttajien kanssa (komissio maksaa kulut). 

 
3.2. Mihin hallintoviranomaisen hyväksymiskirjettä tarvitaan? 
 
Ensiksikin, näin hallintoviranomainen varmistaa, että kutakin ohjelmaa kohti lähetetään enintään 
viisi hakemusta. Toiseksi hallintoviranomainen ilmoittaa komissiolle, onko hankkeeseen 
kohdistettu minkäänlaista tutkintaa, joka voisi johtaa taloudellisiin väärinkäytöksiin tai petokseen 
liittyvään rahoitusoikaisuun.  
 
3.3. Voinko toimittaa hakemuksen ilman hallintoviranomaisen hyväksymiskirjettä? 
 
Et.  
 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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3.4. Onko hakemusten lukumäärälle rajoituksia kilpailusarjan mukaan? 
 
Ei, tämä riippuu täysin ohjelmista (ohjelmilla saattaa olla jopa viisi (5) hakemusta yhdessä 
ainoassa sarjassa). Yleensä ottaen hallintoviranomaisilla on oikeus käyttää mitä tahansa 
valintaprosessia, jota he pitävät asianmukaisena kilpailuun osallistuvien hankkeiden 
tunnistamiseksi.  
 
3.5. Voiko jokin välittävä elin allekirjoittaa hyväksyntäkirjeen hallintoviranomaisen 

puolesta? 
 
Kyllä. Välittävän elimen on kuitenkin varmistettava koordinointi hallintoviranomaisen kanssa. 
 
3.6. Mitä tarkoitetaan hakemuslomakkeessa mainitulla hallintoviranomaisen 

”edustajalla”? 
 
Hallintoviranomainen voi päättää, kuka hyväksyntäkirjeen allekirjoittaa. Joissakin tapauksissa se 
voi olla hallintoviranomaisen johtohenkilö, joissakin tapauksissa ohjelmapäällikkö tai 
viestintävastaava (etenkin suurempien ohjelmien tapauksissa).  
 
3.7. Entä jos hallintoviranomainen…? 
 
Jos rahoituskauden 2014–2020 ohjelmasta vastaavaa hallintoviranomaista ei enää ole olemassa 
tai se on vaihtunut, rahoituskauden 2021–2027 ohjelmasta (joka seuraa kauden 2014–2020 
ohjelmaa) vastaavan hallintoviranomaisen tulee hyväksyä hakemus.  
 
Jos sama hallintoviranomainen on vastuussa useista ohjelmista, se voi hyväksyä enintään viisi 
hanketta ohjelmaa kohden. Jos peräkkäiset ohjelmat (2014–2020 ja 2021–2027) kattavat saman 
alueen ja periaatteessa samat teemat, koko tälle ajalle vuodesta 2014 lähtien tulee esittää vain 
viisi hanketta. 
 

4. Miten hankkeeni arvioidaan – ja mitä sen jälkeen tapahtuu? 
 

4.1. Miltä asiantuntijaraadin arviointiprosessi näyttää? 
 
Katso hakijoita koskevat tiedot tämän oppaan kohdasta ”valintamenettely”.  
 
Asiantuntijaraadille toimitetaan vain hakemukset, jotka täyttävät osallistumiskelpoisuusperusteet. 
Ensimmäisessä arviointivaiheessa asiantuntijaraati arvioi hakemukset ottaen huomioon 
myöntämisperusteet ja valitsee enintään viisi finalistia kustakin kategoriasta. Toisessa vaiheessa 
asiantuntijaraati tapaa finalistihankkeiden edustajat hanke-esityksen ja paneelikeskustelun 
merkeissä. Tällöin asiantuntijaraadilla on tilaisuus tehdä lisäkysymyksiä hankkeesta, minkä 
pohjalta he tekevät päätöksen voittajista.  
 
Lue osallistumiskelpoisuus- ja arviointiperusteita koskevat kohdat huolellisesti lisätietojen 
saamiseksi. 
 
4.2. Ketä asiantuntijaraatiin kuuluu? 
 
Raati koostuu 18:sta korkean tason akateemikkojäsenestä, jotka komissio nimittää. Raadin 
jäsenet toimivat kolmen henkilön tiimeissä (kuhunkin kilpailusarjaan liittyvän asiantuntemuksensa 
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perusteella), mutta lopullisen päätöksen finalisteista ja voittajista tekevät kaikki jäsenet yhdessä 
ryhmänä. 
 
4.3. Mitä tapahtuu, jos hankkeeni valitaan finaaliin? 
 
Kaikille hakijoille ilmoitetaan hankettaan koskevasta asiantuntijaraadin päätöksestä (alustavasti) 
10.7. mennessä. Samassa yhteydessä julkistetaan myös finalistit. 
 
Ilmoituksen jälkeen finaaliin päässeiden hankkeiden toteuttajat kutsutaan nimeämään edustaja 
tai edustajia toiseen arviointivaiheeseen osana Euroopan alueiden ja kaupunkien viikkoa 
Brysselissä. Toiseen arviointivaiheeseen osallistumatta jättäminen saattaa merkitä, että 
Euroopan komissio peruuttaa finalistiehdokkuuden.  
 
Tilaisuutta varten järjestetään puoli päivää kestävä valmisteleva viestintäkoulutus. Sen takia on 
suositeltavaa, että toiseen arviointivaiheeseen nimitetty edustaja osallistuu myös tähän 
koulutukseen.  
 
Tämä toinen ja viimeinen valintaprosessin kierros käydään englannin kielellä. 
 
Kaikki finalistit osallistuvat automaattisesti verkkoäänestykseen yleisöpalkinnosta.  
 
Lopuksi kaikki finaaliin päässeiden hankkeiden edustajat ja hallintoviranomainen kutsutaan 
osallistumaan palkintotilaisuuteen Ostravaan, Tšekin tasavaltaan.  
 
Katso tarkemmat tiedot päivämääristä tämän hakuoppaan liitteestä 2. Komissio maksaa edellä 
mainittuihin tapahtumiin osallistuvien kulut.  
 
4.4. Mitä tapahtuu, jos hankkeeni voittaa? 

 
REGIOSTARS-kilpailun voittajat ilmoitetaan palkintotilaisuudessa. Hankepäällikkö ja 
hallintoviranomaisen edustaja saavat REGIOSTARS-pokaalin Euroopan koheesiosta ja 
uudistuksista vastaavalta komissaarilta.  
 
Juhlatilaisuuden jälkeen komissio järjestää paikallisia minikampanjoita yhteistyössä voittaneiden 
hankkeiden toteuttajien ja hallintoviranomaisten kanssa. 
 

 
4.5. Milloin REGIOSTARS-juhlatilaisuus järjestetään? 
 
Katso aikataulua koskevat tiedot tämän hakuoppaan liitteestä 2.  
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Liite 1. Muunnostaulukko  
 

Temaattiset tavoitteet 2014–2020 Toimintapoliittiset tavoitteet 2021–2027 

TO 1; TO 2; TO3;  PO1- Kilpailukykyisempi ja älykkäämpi 
Eurooppa 

TO4; TO5; TO6 PO2- Vihreämpi ja vähähiilinen Eurooppa 

TO7 PO3- Yhteenliitetympi Eurooppa 

TO8, TO9, TO10  PO4- Sosiaalisempi Eurooppa 

ITI, CLLD, UIA PO5- Lähempänä kansalaisia oleva 
Eurooppa 

 

Rahoituskauden 2014–2020 hankkeet, jotka koskevat temaattista tavoitetta 11, tulee 
asettaa johonkin viidestä sarjasta erityisen aiheensa pohjalta.  
 
 
 
 
 
Liite 2. Aikataulu REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Tapahtuma Päivämäärä 

Kilpailun käynnistys Maanantai, 27.2. 

Määräaika, jonka kuluessa hakemukset on 
toimitettava 

Keskiviikko, 31.5. 

Tieto osallistumiskelpoisuustarkistuksen 
tuloksista 

Perjantai, 16.6. 

Ilmoitus finalisteista Alustavasti Maanantai, 10.7. 

Yleisöäänestyksen alku Torstai, 14.9. 

Hanke-esityksiä koskeva verkkokoulutus 
finalisteille 

Viikolla 38 (18.–22.9.) 

Finaaliin päässeiden hankkeiden edustajien 
illallinen komissaarin kanssa 

Tiistai, 10.10. 

Finaaliin päässeiden hankkeiden edustajien 
hanke-esitys asiantuntijaraadin jäsenille 

Keskiviikko, 11.10. 

Yleisöäänestyksen loppu Tiistai, 14.11. 

REGIOSTARS-juhlatilaisuus Torstai, 16.11. (Ostravassa) 

Paikalliset kampanjat voittajien kanssa 1.12. alkaen 

Videot paikallisista kampanjoista voittajien 
kanssa 

REGIOSTARS 2024 -käynnistyspäivänä 


