
Älykäs ja kansainvälistyvä
Lappi -hanke
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen
keskiössä ovat kuntien ja yritysten yhteiset
kansainvälisiä kehittämisinstrumentteja moni-
puolisesti hyödyntävät pilottihankkeet.
Hankkeen tarkoituksena on tukea Lapin
kansainvälistymisen ekosysteemin rakentumista 
EU-tasolla ainutlaatuiseksi alueellisen yhteistyön 
osaamiskeskittymäksi, jolla on elinkeinojensa 
tueksi kyvykkyyttä ja osaamista ennakoida,
hyödyntää ja rakentaa EU-tason ratkaisuja.

Hankeaika
1.6.2019–31.12.2021

Toteuttaja
Lapin liitto

Budjetti ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti on 497 166 €.
Hanketta rahoittaa EAKR / Lapin liitto.
EAKR:n kokonaisrahoitus on 447 448 €.

Lisätietoja
Eeva Erkinjuntti,
projektipäällikkö,
eeva.erkinjuntti@lapinliitto.fi

ARCTICSMARTNESS.FI

Lapin
älykästä
erikoistumista

Kohti älykästä ja  
kansainvälistyvää
Lappia

Arctic Smartness -yhteistyö vahvistaa toimijoiden 
osaamista, kumppanuuksia ja pääsyä EU-rahoi-
tuksiin. Näin ne pystyvät paremmin tukemaan 
alueen elinvoimaisuutta. Fiksuilla valinnoilla ja  
yhteistyöllä tuetaan kestävästi menestyvää  
Lappia!

ARCTICSMARTNESS.FI

Arctic Smartness

LAPIN
ARKTINEN
MATKAILU-

EKOSYSTEEMI
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OSAAMISEN KASVATTAMINEN
JA ALUEELLISEN RAHOITUKSEN
HYÖDYNTÄMINEN
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ALUEEN YHTEISILLÄ IDEOILLA
EU:N SUORAA RAHOITUSTA
KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN
KEHITTÄMISEEN

YHTEISTEN TEEMOJEN
KEHITTÄMINEN KANSAINVÄLISTEN
KUMPPANEIDEN KANSSA

MUKAAN ALUEELLISIIN
VERKOSTOIHIN JA KLUSTEREIHIN

ELINVOIMAISET KUNNAT
HYÖDYNTÄVÄT MONIPUOLISESTI
EU:N MAHDOLLISUUKSIA

Kansainvälisen rahoituksen portaita askeltamalla 
kunnat kehittyvät elinvoimaisiksi ja monipuolisiksi 
alueellisen ja kansainvälisen EU:n rahoitusinstru-
menttien hyödyntäjiksi. Yhdessä tekemällä hyvät 
ideat rikastuvat hankkeiksi ja aloitteiksi, joilla 
kunta kehittää toimintaympäristöään. Kunta  
etenee kohti tavoitteitaan porras portaalta 
– hyppimällä portaiden yli ei saada kestäviä 
tuloksia.

Alueellista rahoitusta hyödyntämällä pystytään 
kasvattamaan kunnan omaa osaamista ja näin 
valmistautumaan kansainvälisen rahoituksen 
hakuun. Rakennerahastot ja Leader rahoittavat 
hankkeita, jotka kunta voi toteuttaa yksin tai 
yhdessä esimerkiksi oppilaitosten tai tutkimus-
keskusten kanssa.

Kunnan ei kannata jäädä puurtamaan yksin, vaan 
lähteä mukaan alueellisiin verkostoihin: älykkään 
erikoistumisen klusterit, ennakoinnin toimi-
alaklusterit ja monet muut Lapin alueen ver-
kostot ovat helppo väylä päästä mukaan uusiin 
aloitteisiin ja tutustua potentiaalisiin hankekump-
paneihin. Verkostojen kautta voi saada kontak-
teja, jotka tuovat mahdollisuuden lähteä mukaan 
kansainvälisiin projekteihin.

Matalan kynnyksen aloitus kansainvälisille hank-
keille on lähteä mukaan lähialueyhteistyöhön 
Interreg- tai CBC-rahoituksella. Osaamisen kasva-
essa ja kehittyessä on syytä heittää verkkoja vielä 
syvemmille kansainvälisille vesille.

Kun yhteistyössä syntyy idea ja sitä halutaan 
viedä pidemmälle, tarjoaa EU alueiden innovaati-
oille kehittämisrahoitusta esimerkiksi Horisontti 
Eurooppa -ohjelmasta. 

Suora EU-rahoitus on erittäin kilpailtua, ja tässä 
vaiheessa innovaation pitää olla Euroopan laa-
juisesti kilpailukykyinen. Tätä ei pidä säikähtää 
–   hakemusprosessi on kunnalle mahdollisuus 
hankkia strategisia verkostoja!

Ylimmälle portaalle kavunnut kunta on aktiivinen 
verkostoituja ja kykenee vastaamaan toiminta- 
ympäristön muutoksiin. Kunta on elinvoimainen 
ja rohkea, ja hyödyntää EU:n mahdollisuuksia 
monipuolisesti.

Lue lisää: ARCTICSMARTNESS.FI

Kansainvälisen 
rahoituksen
portaat


