
KAAKKOIS-SUOMI  
– VENÄJÄ CBC 2014–2020 
OHJELMA on yksi kolmesta  

Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta 
rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta.  

Ohjelmasta myönnetään rahoitusta hankkeille, 
jotka on suunniteltu kehittämään innovaatioita, 

opetusta, tutkimusta, teknologiaa, liiketoimintaa ja 
pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Rahoitusta ohjataan 
myös hankkeille, joiden tavoitteet liittyvät ympäristön 

suojeluun, ilmastonmuutoksen vaikutusten  
hallitsemiseen ja katastrofien estämiseen ja  

hallintaan. Lisäksi tavoitteena on kehittää  
hankkeiden avulla maidenvälistä rajan  

ylittävää liikennettä ja turvallisuutta. 

OHJELMAN YDINALUE, jonka muodostavat 
Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pietari ja 
Leningradin alue, on keskeisessä roolissa ja jolle 

hanketoiminnan hyödyn tulee ensisijaisesti ohjautua. 
Toimijat nk. liitännäisalueilta, johon kuuluvat  

Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa, Päijät-Häme  
ja Karjalan Tasavalta, voivat osallistua hankkeisiin  

kun vähintään yksi partneri on ydinalueelta  
molemmista maista. Näiden lisäksi Turku ja  

Moskova, merkittävinä talous- ja  
kulttuurikeskuksina ovat  

tukikelpoisia alueita. 

Ohjelmaa rahoittavat  
Euroopan unioni,  

Venäjän federaatio  
ja Suomen valtio.

OHJELMAN RAHOITUSKEHYS  
on noin 72,3 milj. euroa, josta Euroopan unioni kattaa  

puolet ja toisesta puolesta vastaavat Suomen ja  
Venäjän valtiot yhdessä (50 % + 50 %). 

HANKERAHOITUSTA HAETAAN  
sähköisellä lomakkeella ohjelman seurantakomitean 

vahvistamien hakuajankohtien mukaan.  
Ajankohdista tiedotetaan ohjelman kotisivuilla ja 

muissa viestintäkanavissa. Lisäksi Suomessa ja  
Venäjällä järjestetään vuosittain tilaisuuksia, joissa 

kerrotaan sekä rahoituksen hakemiseen että  
hankkeiden toteuttamiseen liittyvistä asioista. 

Email   official@sefrcbc.fi
Web    www.sefrcbc.fi

YHTEIS- 
TYÖTÄ

RAJAT YLITTÄVÄÄ

LISÄTIETOA mm. ohjelma-alueesta,  
ohjelman hallinnosta, hankkeiden valintaprosessista 
ja ydinalueen ulkopuolelle määritellyistä rajoituksista  

voi lukea ohjelma-asiakirjasta (Joint Operational  
Programme). Yksityiskohtia sekä säännöt hankkeiden 

toteutukseen liittyvistä asioista julkaistaan 
ohjelmakäsikirjassa (Programme Manual).
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Sivutoimipiste (BO)  
Suomi Talo
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