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Hakemusvaiheessa ilmoitettavat
hankekohtaiset seurantatiedot 1/2
- Tuotoksia ja tuloksia seurataan tuotos- ja tulosindikaattoreiden avulla, joiden kertymistä seurataan koko hankkeen ajan
seurantaraportilla.
• Hankkeen valmisteluvaiheessa hyvä selvittää, tuottaako hanke erityistavoitteen kohdalla kuvattuja tuotosja/tai tulosindikaattoreita? Ovatko haetut tulokset todennettavissa ja mitattavissa?
- Hakuvaiheessa ilmoitettavat tiedot ovat arvioita siitä, kuinka paljon hankkeen tuloksena syntyy tuotoksia ja tuloksia.

- Hankkeessa syntyvät tuotokset tulee siten arvioida huolellisesti ja realistisesti jo hakemusvaiheessa (kohderyhmän
huomioiminen valmisteluvaiheessa). Yhteydenotto yrityksiin (tai muuhun kohderyhmään) hankkeen suunnittelun
varhaisessa vaiheessa. Tällä varmistetaan elinkeinoelämä- ja tarvelähtöisyys.
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- Indikaattoreihin lasketaan mukaan hakijan omassa ja muissa organisaatioissa hankkeen toimenpiteiden seurauksena
syntyvät ja todennettavissa olevat tuotokset ja tulokset.
- Hakuvaiheessa kirjataan hakemukseen indikaattoreita koskevat tavoitteet, paljonko hankkeeseen tulee osallistumaan
yrityksiä/organisaatioita, jotka voisivat potentiaalisesti saavuttaa yhdessä tai useammassa indikaattorissa asetetun
tavoitteen.
- Osallistumisen määrittää yrityksen/organisaation sitoutumisen aste hankkeen toimenpiteisiin. Esimerkiksi yksittäisessä
seminaarissa tai yksittäisissä neuvonta- tai ohjauspuheluissa mukana oleva yritys/organisaatio ei ole seurannan
näkökulmasta osallistuva. Näitä yrityksiä/organisaatioita ei merkitä hakemusvaiheen tavoitelukuihin
eikä toteutusvaiheessa täytettävään seurantaraporttiin.
- Jos jonkin indikaattorin toteuttaminen ei kuulu hankkeen sisällöllisiin tavoitteisiin, ei kyseiseen kohtaan merkitä
tavoitelukemaa.
- Tuotos- ja tulosindikaattoreiden kerääminen tapahtuu hankkeen toteutusaikana ja välittömästi sen jälkeen. Niiden ei ole
tarkoitus kuvata pidemmän aikavälin vaikutuksia. Tästä syystä tuotos- ja tulosindikaattoreiden osalta ei edellytetä
jälkikäteisseurantaa.
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Tuotos- ja tulosindikaattorit
seurantaraportilla
Seurannan avulla arvioidaan myös hankkeen sisällöllistä toteutumista. Sisällöllinen toteutuminen merkitsee, että hankkeen
toteutuksessa noudatetaan hankesuunnitelmaa ja että toimenpiteillä on yhteys hankkeen tavoitteisiin.
- Tuensaaja, jonka hankkeessa on osallistuvia organisaatioita, kerää tiedot
- Hankkeen tuotosten ja tulosten tulee olla todennettavissa hankkeen toimenpiteillä aikaansaaduiksi
- Osallistuvat organisaatiot toimittavat tiedot dokumenttina
- Dokumentista (esim. sähköposti) ilmenee luotettavalla tavalla lähettäjäorganisaatio.
- Tuensaaja tallentaa kunkin organisaation antamat tiedot omalle taustalomakkeelleen
- Organisaation perustiedot tallennetaan taustalomakkeelle vain kerran. Seuraavilla maksatusjaksoilla
indikaattoritiedot syötetään olemassa olevaan taustalomakkeeseen. Tuensaaja täyttää taustalomakkeen myös
oman organisaation tiedoilla.
- Tuensaaja kerää taustalomakkeella perustiedot ja indikaattoritiedot. Seliteteksti on minimi, mitä osallistuvalta
organisaatiolta tulee pyytää lukemia avaamaan.
- Tuensaaja arkistoi toimitettujen indikaattoritietojen jäljitysketjun
- EURA 2021 arkistoivat tuensaajan ja viranomaisen välisen hallinnoinnin.
- Tuensaaja arkistoi muut hankeasiakirjat EURA 2021 ulkopuolelle.
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