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CEF Liikenne 2018 haku
Euroopan komissio on avannut liikennesektorille ns. perinteisen rahoitushaun. Haun tavoitteena on edistää
Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. CEF Liikenne 2018 -haku avattiin 17.5.2018. Haku on
koordinoitu yhdessä CEF Televiestintä ja CEF Energia -sektorien hakujen kanssa. Koordinoiduilla hauilla pyritään
edistämään sektorien välisiä synergioita liittyen digitalisaatioon. Hakuaika päättyy 24.10.2018.
CEF Liikenne 2018 -haku
Haku avattu
Komission virtuaalinen hakuinfo
Kansallinen hakuinfo (Liikennevirasto, LVM, Suomen Meriklusteri)
Hakijoiden on jätettävä lyhyt hanketiivistelmä liikenne- ja viestintäministeriölle
Hakemukset (A-lomake) jätettävä liikenne- ja viestintäministeriölle
allekirjoitettavaksi
Hakemuksen C-lomake jätettävä ympäristöministeriölle allekirjoitettavaksi
Hakemuksen jättöpäivä viimeistään
Kustannukset tukikelpoisia
Arviointiprosessi
Päätökset
Hankkeen päättyminen viimeistään

Aikataulu
17.5.2018
31.5.2018
5.6.2018
24.8.2018
24.9.2018
24.9.2018
24.10.2018
Hakemuksen jättämisestä lähtien
marraskuu 2018 - tammikuu 2019
helmikuu 2019
31.12.2023

CEF Liikenne 2018 haussa on jaossa tukea 450 miljoonaa euroa. Maksimitukiprosentit vaihtelevat 20 ja 50 %
välillä hakuprioriteetista riippuen.
Ohjeellinen
määrä
(M EUR)

Tavoitteet

Prioriteetti

Puuttuvien yhteyksien rakentaminen, pullonkaulojen
poistaminen, rautateiden yhteentoimivuuden
edistäminen, ja erityisesti rajat ylittävien osuuksien
parantaminen.
Kestävien ja tehokkaiden liikennejärjestelmien
varmistaminen pitkällä aikavälillä, sekä hiilestä
irtautumisen mahdollistaminen kaikissa
liikennemuodoissa
Liikennemuotojen yhdentämisen ja yhteenliittämisen
optimointi ja liikennepalvelujen yhteentoimivuuden
tehostaminen huolehtien samalla
liikenneinfrastruktuurien esteettömyydestä
YHTEENSÄ

Rautateiden yhteensopivuus
Eurooppalainen junien
kulunvalvontajärjestelmä (ERTMS)
Turvallinen infrastruktuuri
Innovaatiot ja uudet teknologiat

100

200

Älykäs tieliikenne (ITS)
Jokiliikenteen tietopalvelu (River
Information Services, RIS)

150

Multimodaaliset logistiset alustat
450

Hakijoita kannustetaan erityisesti hyödyntämään CEF Telecom Cyber Security – haun tarjoamia
mahdollisuuksia liikenteen digitalisaatioon liittyen.
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Tuen saamisen edellytyksiä ja lisätietoa:












Kaikissa prioriteeteissa hankkeiden haettava minimitukimäärä on 1 M EUR investoinneissa ja 0,5 M EUR
selvityksissä, paitsi Turvallinen infrastruktuuri -prioriteetissa hankkeen haettava minimitukimäärä on 0,5
M EUR.
Hyöty-kustannuslaskelmalla (CBA) on tärkeä merkitys osana hakemusta, ja laskelman tulee osoittaa
tarvittava tuen määrä.
Jäsenmaan tulee hyväksyä hakemus. Kansalliset aikarajat ovat hyvissä ajoin ennen virallista jättöpäivää
komissiolle.
Hakemukseen tarvitaan jäsenmaan hyväksynnän lisäksi myös ympäristöviranomaisten hyväksyntä
koskien hankkeen ympäristömääräystenmukaisuutta (C-lomake).
Viranomaisten allekirjoitusten hankkiminen riittävän aikaisin on hakijan vastuulla.
Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää yhdessä Liikenneviraston ja Suomen Meriklusterin kanssa
kansallisen hakuinfon 5.6.2018. Tilaisuuteen kutsutaan myös komission edustajia, ja hakijoille tarjotaan
mahdollisuus esitellä hankeideoitaan. Tilaisuutta varten hakijoita suositellaan valmistelemaan
hankeideansa mahdollisimman pitkälle.
Lisätietoja hausta löytyy komission sivuilta.
Komissio järjestää virtuaalisen hakuinfon 31.5.2018. Lisää tietoa infosta löytyy komission sivuilta.
Hankkeiden, joissa on mukana partnereita muista EU-maista, on seurattava näiden maiden kansallisia
aikatauluja ja hyväksymisprosesseja. Esim. Ruotsin hakuprosessi löytyy täältä: Trafikverket

Yhteyshenkilöt
Liikennevirasto:
 Arto Tevajärvi (arto.tevajarvi@liikennevirasto.fi, +358 400 852 363)
Liikenne- ja viestintäministeriö:
 Lassi Hilska (lassi.hilska@lvm.fi, +358 40 543 6573)
Ympäristöministeriö:
 Yhteyshenkilöt: Päivi Saari (päivi.saari@ym.fi, +358 295 250 180) ja Minna Torkkeli
(minna.torkkeli@ym.fi, puh. +358 295 250 377)
 Hakijan tulee olla yhteydessä YM:ään hyvissä ajoin, jotta varmistetaan, ettei hyväksyntä edellytä muiden
viranomaisten lausuntoa/päätöstä.
 Hakija vastaa hakemuslomakkeen täyttämisestä ja on tarvittaessa yhteydessä esim. ELY-keskukseen
YVA-menettelyn soveltamisesta.
 Yhteyshenkilö koordinoi käsittelyn muiden YM:n asiantuntijoiden kanssa.
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