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2015

Yhteinen intressi

Partnereiden

pohdinta

Hakemusaihio

Tutustuminen

rahoituskanaviin

Keskustelut LAY

Miten kaikki tapahtui

2016 2017 2018

Palaverit Lapin liitto

Preparatory project

INDITOUR

How to apply -

seminaari

Hakemus

loppuvuodesta

sisään 4th call

Hylsy

Itsensä keräily

Uudelleenorganisoituminen

How to apply -seminaari

Budjetoinnit

Benchmarkkaus muiden

hankkeisiin

Budjetoinnit,

partnerikeskustelut

jne

Hakemus 5th call

Rahoituspäätös

Hankkeen aloitus



2016

Palaveri  Lapin
li itolla

Oikeaan suuntaan

ohjaus

Priority axis

Ketä kannattaa

hankkia partnereiksi

mukaan
Preparatory project

INDITOUR

Antoi rahaa hankkia tietoa ja

partnereita

Tässä mukana Umeå + Lay

Rahoituksen mukana tuli

suositukset ketä muita

mukaan

How to apply- seminaari

Harhapolut

Liikaa partnereita

Epäselviä ohjeita

rahoittajan päästä

Vaikeudet saada

partnereita sitoutumaan

(Indigenous - pioneers)

4th call  hankehakemus
ARCTISEN

Työpajoja, puheluita,

sposteja

Aktiivista kirjoittamista

Budjettien vääntöä

Satoja työtunteja

16 partneria, reilu 20

associated partneria



2017

How to apply -
seminaari

Opit ja knopit hakemukseen

Tarkennetut hakemusohjeet

Hankekirjoittajan tärkeää olla

mukana täällä!

Hylsy

Hylkäyskirjeen

mukana saapui

ohjeita

uudelleenhakuun

Osoitus halusta

rahoittaa

Uudelleenorganisoituminen

Leikkaa-liimaa

Partnerikeskustelujen

uudelleenavaus

Budjettikeskustelut

Muiden jo-rahoitettujen

hankehakemusten tarkastelu /

benchmarkkaus

Hankekirjoitus

Satoja ja satoja työtunteja

Päällekkäisyydet pois

Rahoitusohjeiden tavaus



Rahoituspäätös

Muutosehdot

Korjaukset + Inception document

Myönteinen päätös ajoissa, mutta

GOL tuli vasta marraskuun alussa

Korjaukset tuli tehdä ennen kuin

hanketta edes rahoitettiin

Hankkeen aloitus

Lead partner -seminaari

Verkostoituminen

Keskustelut rahoittajan

kanssa

Organisoituminen (oma

ja partnerit)

5th call  hankehakemus
ARCTISEN

Aktiivinen kirjoitustyö

Näkökulman täsmennys

Budjettityöstö

8 partneria, 13 associated

partneria

Hakemus sisään

helmikuussa

2018

Havainnot

Hankekirjoittajan hyvä

olla mukana

hankkeessa

Partnereilla vaikea

lähteä mukaan ilman

virallista päätöstä



Kokeneemmat

Mene kokeneempien völjyyn tai tutustu edes jo rahoitettujen hankkeiden hakemuksiin. Suosittelen

hakemaan myös oman sparraajan tueksi, eli henkilön jonka kanssa voi avoimesti keskustella esim.

rahoittajan viesteistä.

Suomen omat NPA-tapaamiset

Verkostoitumista, tukea, rehellistä keskustelua

Partnerit  t i iviisti  mukaan kirjoitusvaiheessa

Aktivoi, kannusta, sitouta

Parhaat vinkit

How to apply ja muut NPA-seminaarit

Verkostoituminen, keskustelut, tuki

Lead partnerina olo

Ei silkkaa ruusuilla tanssimista vaan rankkaa duunia ja limboa

Keskustelut Lapin l i iton kanssa

Aloita keskustelut jo aikaisessa vaiheessa - paras tieto ja tuki!


