
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav 

Pikaopas - Rahoitushakemus 
Ennen aloittamista 
• Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. 
• Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi (kts. ohjeet kuvassa 3). 
• Onko sinulla useampia hakemuksia samalle organisaatiolle? Voit lisätä organisaation tiedot kohdassa 

Käyttäjätiedot. Järjestelmä hakee tiedot automaattisesti jokaiseen uuteen hakemukseen. 
 

Kun täytät hakemuksen 
• Lomakkeeseen pääsee helpoiten klikkaamalla Botnia-Atlantican verkkosivuilla Hae/Min ansökan sivulla olevaa 

linkkiä. Jos käytät Min ansökan-palvelun aloitussivua pääset oikeaan kohtaan valitsemalla: EU-varat –> 
Eurooppalainen aluekeskeinen yhteistyö –> Botnia-Atlantica –> Toimintalinjan valinta  

• Lomakkeessa on yhdeksän osaa. Pääset jokaisen osan ohjeisiin infonappia (i) klikkaamalla. 
 

Ennen hakemuksen lähettämistä 
• Lähetettävän hakemuksen tulee olla valmis kaikilta osin (liitteet mukaan lukien). Kun hakemus on lähetetty, 

täydennyksiä voi tehdä vain sähköpostitse.  
• Liitteet: Lähetä skannatut versiot allekirjoitetuista alkuperäiskappaleista (arkistoikaa alkuperäiset liitteet). 
• Hakemus tulee tarkistaa/vahvistaa ennen lähettämistä. Järjestelmä ilmoittaa jos hakemuksesta puuttuu 

pakollisia tietoja tai, jos tiedot ovat väärässä muodossa.  
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Linkki Min ansökan-palveluun 
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Min ansökan – Kirjaudu sisään 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Käyttäjätilin luomiseksi Min ansökan-palvelussa, valitse Rekisteröi tili. 
• Jos sinulla jo on käyttäjätili ja haluat kirjautua sisään, täytä Käyttäjänimi ja Salasana.  
• Voit vaihtaa kieltä oikeassa yläkulmassa olevasta valikosta. 
• Vinkki: Voitte halutessanne jakaa tilin tiedot useammalle henkilölle. 
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• Käyttäessäsi Botnia-Atlantican verkkosivuilla olevaa linkkiä sinun tarvitsee vain valita 
hakemuksen toimintalinja.  

• Jos käytät Min ansökan-palvelun aloitussivua, löydät lomakkeen täältä: 
EU-varat –> Eurooppalainen aluekeskeinen yhteistyö –> Botnia-Atlantica –> Toimintalinja 
 

 
 
 
 

Luo rahoitushakemus 
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Lomakkeen yhdeksän osaa 

• Min ansökan-palvelun hakemuslomake koostuu yhdeksästä osasta. 
• Voit koska tahansa tallentaa täytetyt tiedot (Säästä) tai tallentaa tiedot PDF-

muodossa (Näytä hakemus PDF muodossa) 
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•  
 
 
 
 

• Osa Yleiset tiedot sisältää hankkeen perustiedot. 
 

Osa 1- Yleiset tiedot 
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• Osa Tuenhakija  
sisältää tietoja 
johtavasta  
tuensaajasta.  

Osa 2 - Tuenhakija 1:2 
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Osa 2 - Tuenhakija 2:2 
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• Osa Kanssahakija sisältää tietoja muista tuensaajista. 
• Klikkaa Lisää  organisaatio lisätäksesi ensimmäisen kanssahakijan. 
 

Osa 3 - Kanssahakija 1:3 
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Osa 3 - Kanssahakija 2:3 
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Osa 3 - Kanssahakija 3:3 

• Kaikki pakolliset tiedot on lisättävä kanssahakijan tietojen tallentamiseksi.  
• Klikkaa Tallenna ja lisää uusi lisätäksesi tuensaajia. 
• Kun kaikkien tuensaajien tiedot on lisätty klikkaa Tallenna ja sulje.  
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Osa 4 - Norjalainen kumppani 

• Osa Norjalainen kumppani 
sisältää tietoja projektiin 
osallistuvista norjalaisista 
organisaatioista.  
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• Valitaksesi ohjelman erityistavoitteen sinun tulee ensin valita nk. investointiprioriteetti.  
Eikö valitsemasi erityistavoite näy? Vaihda investointiprioriteettia ja kokeile uudestaan. 

• Jokaiseen tekstialueeseen mahtuu 4000 merkkiä. 

Osa 5 - Hankekuvaus 1:3 
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Osa 5 - Hankekuvaus 2:3 
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Osa 5 - Hankekuvaus 3:3 
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• Osa Aika- ja toimenpidesuunnitelma sisältää hankkeen päätoimenpiteet. 
Hakemuksen ei tarvitse sisältää osatoimenpiteitä. 

• Hanke tulee jakaa 3-5 päätoimenpiteeseen Hankkeen johtamisen ja Tiedottamisen 
lisäksi. 

• Toimenpiteen voi lisätä klikkaamalla Lisää toimenpide. 
• Jokaiseen tekstialueeseen mahtuu 4 000 merkkiä. 

 

Osa 6 - Aika- ja toimenpidesuunnitelma 
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Osa 7 - EU-budjetti 1:2 
• Osa EU-budjetti sisältää hankkeen 

EU-maiden budjetin.   
 

• Kohdassa Kustannuslaji, lisää rivi (>) 
budjetoitujen kustannusten 
lisäämiseksi kyseiselle 
kustannuslajille. 
 

• Kohdassa Vastinrahoitus, lisää rivi (>) 
vastinrahoittajan nimen ja summan 
lisäämiseksi. 
 

• Huom: Haettua summaa EU-
rahoitusta ei tule täyttää vaan 
järjestelmä laskee automaattisesti 
EU-rahoituksen määrän kustannusten 
ja vastinrahoituksen perusteella. 
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Osa 7 - EU-budjetti 2:2 
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Osa 8 - Norjan budjetti 

• Jos hankkeella on norjalaisia kumppaneita tulee norjalainen budjetti lisätä tässä osassa.  
• Huom: Haettua summaa Norjan Interreg rahoitusta ei tule täyttää. Järjestelmä laskee 

osuuden automaattisesti kustannusten ja vastinrahoituksen perusteella. 
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• Klikkaa Valitse liitteiden lisäämiseksi hakemukseen. 
Hyväksytyt tiedostomuodot: *.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.rtf, 
*.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg (kaikki tiedostot Excel-tiedostoja lukuun ottamatta 
muuttuvat automaattisesti PDF-muotoon). 

 
• Huom: Liitteiden yhteenlaskettu koko ei voi ylittää 10 Mb. Salattuja 

tiedostoja ei voi lähettää. 

Osa 9 - Liitteet 
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• Haluatko tietää onko hakemuksesi valmis? 
Voit koska tahansa vahvistaa hakemuksen klikkaamalla Tarkista, allekirjoita ja lähetä. 

• Järjestelmä ilmoittaa, jos olet unohtanut täyttää pakollisia tietoja tai, jos olet syöttänyt tietoja 
väärässä muodossa (virheitä sisältävät osat muuttuvat punaisiksi).  

• Huom! Muista valita Keskeytä ja palaa hakemukseen välttääksesi keskeneräisen 
hakemuksen lähettämisen ilman vaadittavia korjauksia ja liitteitä. 

Tarkista hakemus 
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• Lähetetyn hakemuksen tulee olla valmis (sisältäen liitteet). Täydennyksiä voi tehdä vain 
sähköpostitse hakemuksen jättämisen jälkeen.  
 

• Onko hakemuksesi liitteineen valmis lähetettäväksi? Valitse Tarkista, allekirjoita ja 
lähetä.  

• Lähettääksesi hakemuksen, valitse  Lähetä hakemuksesi ja allekirjoita manuaalisesti.  

Lähetä hakemus 
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• Kun hakemus on lähetetty tulee toimivaltaisen henkilön tuen hakijalla 
allekirjoittaa hakemukseen kuuluva saatekirje.  

• Saatekirje on saatavilla vasta kun hakemus on lähetetty. Löydät saatekirjeen 
kohdasta Hakemukseni (Allekirjoita manuaalisesti).  

• Lähetetty hakemus tallentuu PDF-muodossa kohdassa Hakemukseni (valitse 
Näytä hakemus PDF muodossa) 

Hakemuksen saatekirjeen tulostaminen 
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