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Koronavirusepidemian vaikutuksista rakennerahastotoimintaan Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamissa 

EAKR-hankkeissa 

Pohjois-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoimintaan liittyvä henkilökunta on siirtynyt 
koronavirusepidemian vuoksi pääosin etätyöhön. Aluekehitysasiantuntijat ja rahoitustarkastajat 
ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla (https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/pohjois-

pohjanmaan_liitto/yhteystiedot). Hankkeiden päätösvalmistelu, ohjausryhmätyöhön osallistuminen, 
hanketoiminnan tukeminen ja maksatusten käsittely jatkuvat etätyön muodossa. Olemme 
osaltamme siis läsnä tukemassa hankkeiden eteenpäin viemistä. Toiminnan on hyvä jatkua 
mahdollisimman normaalisti huomioiden kuitenkin viranomaisten antamat määräykset ja 
suositukset. Tarpeelliset kokoukset pyydämme järjestämään ensisijaisesti etäyhteyksin, 
esimerkiksi Teamsillä. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto tiedottaa rakennerahastotoimijoita, että alun perin hankepäätöksen 
mukaisten, koronaviruksen COVID-19 takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten 
kulut ovat ESR- ja EAKR-hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada 
korvauksia. Maksatuksia laadittaessa on huomioitava myös mahdolliset osakorvaukset ja 
esitettävä vain nettokuluosuus hankkeelle. Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat 
erityisen suuria tai tilanne on muutoin tulkinnanvarainen, tulee tuensaajan olla yhteydessä 
hankkeen valvojaan.  

Pohjois-Pohjanmaan liitto on arvioinut, että koronaviruksen seurauksena eräissä hankkeissa voi 
olla tarvetta muutospäätösten tekemiseen hankkeen päättymisajankohdan osalta. Erityisesti 
tällöin tulee kyseeseen vuoden 2020 aikana päättyneeksi suunnitellut hankkeet, joissa 
koronaviruksen myötä ei voida toteuttaa kaikkia hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä 
suunnitellussa aikataulussa. Jos havaitsette tarvetta jatkoajan hakemiselle, olkaa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa yhteydessä hankkeen valvojaan, jonka kanssa voitte arvioida tarkemmin 
tarvetta jatkoajan hakemiselle. Hankkeiden mahdollinen jatkoaika poikkeustilanteesta johtuen 
vaatii aina rahoittajan tapauskohtaista harkintaa ja muutospäätöksen. 

Muistutamme hanketoimijoita huolehtimaan myös sähköisten kokousten osalta riittävästä 
dokumentoinnista ja dokumenttien arkistoinnista. 

 

Koronaviruksen aiheuttamiin peruutuksiin liittyvät kulut Horisontti 2020 -projekteissa 

Euroopan komission mukaan koronaviruksen aiheuttama pandemia saattaa olla tilanne, jossa 
voidaan soveltaa Horisontti 2020 -ohjelman Malliavustussopimuksen (H2020 Model Grant 
Agreement) artiklassa 51 esitettyä force majeur -lauseketta. Jokaisen Horisontti 2020-projektin 
osalta asia käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli koronaviruksesta johtuvat peruutukset aiheuttavat 
kustannuksia Horisontti 2020-projektiosallistujalle, siis avustuksensaajalle (beneficiary), tulee 
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projektikoordinaattorin viipymättä ottaa yhteyttä komission Project Officeriin ja selvittää, onko 
force majeur -lauseketta mahdollista soveltaa heidän projektinsa tapaukseen ja voidaanko 
peruutuksesta johtuneet kustannukset raportoida projektin kuluina. 

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/horisontti2020/2020/koronaviruksen-
aiheuttamiin-peruutuksiin-liittyvat-kulut-h2020-projektissa/ 
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