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Aikataulu

elo syys loka marras joulu

Haku avautuu 9.9.2019
-hakuilmoitus
-hakuaineisto
-hakuinfo 

Haku sulkeutuu 
17.10.2019

Hakemusten 
käsittelyaikaa 
ennen 
koord.työryhmää
reilu 3 vkoa

Haku toteutetaan yksivaiheisena

Haun teeman ja 
aikataulun 
hyväksyttäminen 
maakuntien 
MYRS/MYR:eissä

• Koord.työryhmä
marraskuussa

• MYRS/MYR/MKH –
käsittelyt – joulukuu 2019 -
tammikuu 2020

6 vkoa



Syksyn 2019 haku

Myöntövaltuus:

* Uudelleen budjetoitavat varat

Myöntövaltuus 
2019

Myöntövaltuus 
2020 *

Toimintalinja 1 1,8 milj. euroa 0,3 milj. euroa

Toimintalinja 2 1,5 milj. euroa 0,4 milj. euroa

yhteensä 3,3 milj. euroa 0,7 milj. euroa



Syksyn 2019 haku
Teemat:

– Etelä-Karjala
• TL 1 ja 2, Älykkään palvelutuotannon edistäminen ja Kansainvälisen 

yhteistyön ja osaamisen syventäminen innovaatiostrategian toteuttamiseksi 

– Kanta-Häme
• TL 2, Asuminen

– Kymenlaakso
• TL 1 ja 2, Kymenlaakson älykäs erikoistuminen sekä vähähiilisyys

– Päijät-Häme
• Digi- ja aluelähtöiset kasvun pullonkaulat 

– Varsinais-Suomi
• TL 2, Sininen kasvu ja teollisuuden modernisointi, Innovatiiviset ruokaketjut, 

Lääke- ja bioteknologia

– Uusimaa
• TL 2, et 3.2, Ylimaakunnalliset hankkeet



Hankkeiden tulee kohdistua Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-
ohjelman toimintalinjoihin 1 tai 2 ja johonkin niiden erityistavoitteista:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavilla 
hankkeilla tavoitellaan uusia innovatiivisia avauksia, konkreettisia ja pysyviä tuloksia ja 
vaikuttavuutta. 

 
 

 
Erityistavoitteet: 

1.1 Uuden liiketoiminnan luominen 
2.1  Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 
3.1  Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen 

 
 
 

 
 Erityistavoitteet: 

4.1  Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten 
vahvuuksien pohjalta 

5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 
3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen 
 

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 



Kymenlaakson älykäs erikoistuminen

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjet 

Logistiikka
Turvallisuus ja älylogistiikka

Biotalous
Resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kierto- taloudesta energiaa, uusia tuotteita ja 
yritystoimintaa

Digitalisaatio
Kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa, 
matkailussa sekä hyvinvoinnin ja terveydenhuollon aloilla



Vähähiilisyys – tilanne maakuntien osalta

Vähähiilisyystoteutuma maakunnittain 
- Sisältää ylimaakunnalliset ko. maakunnassa

- HUOM! Maakunnan liiton rahoittamat 
vähähiilisyyshankkeet

- Laskettu varausten perusteella
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Etelä-Karjala

Kanta-Häme

Kymenlaakso

Päijät-Häme

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Etelä-Suomi:

Vähähiilisyys  - maakunnat

Tavoite 25 %

Vähähiilisyys 
Etelä-Karjala 33,5 %
Kanta-Häme 30,4 %
Kymenlaakso 17,4 %

Päijät-Häme 30,4 %

Uusimaa 54,7 %
Varsinais-
Suomi 23,4 %
Etelä-Suomi: 29,9 %
(keväällä E-S 28,5 %)



Hankkeen kesto

Rahoitettavien hankkeiden enimmäiskesto on kolme vuotta. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 
31.12.2022. Hankkeen suunnittelussa kannattaa kuitenkin laatia hankkeelle napakka, realistinen 
aikataulu. Usein rahoitettavat hankkeet ovat kestoltaan enimmäiskestoa lyhempiä (noin 2 – 2½ vuotta). 

Tulos- ja tuotosindikaattorit

Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoille ja niiden erityistavoitteille on asetettu tulos- ja 
tuotosindikaattoreita, jotka on esitetty ohjelma-asiakirjan liitteenä. Rahoitettavilta hankkeilta 
edellytetään, että ne tuottavat mitattavia tuloksia ja tavoiteltavia indikaattoreita. Indikaattoreihin on 
syytä perehtyä tarkoin jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

Hankkeet arvioidaan yleisten ja erityisten valintaperusteiden perustella.

Tuensaajat ja kohderyhmät

Rakennerahasto-ohjelman ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat ja kohderyhmät 
toimintalinjojen erityistavoitteille. Tuensaaja on hankkeen hakija ja saa EAKR- ja valtion rahoitusta 
hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmä ei saa suoraan rahoitusta hankkeesta, vaan hankkeessa 
toteutettavia kehittämistoimia suunnataan kohderyhmälle. Hankkeen kohderyhmänä voivat olla esim. 
pk-yritykset tai muut organisaatiot.

http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
https://www.rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet


Alueellinen kohdentuminen

Hakemuksessa hakijan tulee tuoda selvästi ilmi se, minkä maakunnan alueelle haettava hanke 
kohdistuu ja ne maakunnat, joista rahoitusta haetaan. EURA 2014-hakemuksessa viranomainen, jolle 
hakemus jätetään, on aina Uudenmaan liitto. Käsitteleväksi liitoksi valitaan se maakunnan liitto, jolta 
rahoitusta haetaan.  Hankkeen kohdealueiksi tulee listata vain ne maakunnat, joihin hankkeen 
toimenpiteet tosiasiallisesti ja pääasiallisesti kohdistuvat. 

Hakemuksen jättäminen EURA2014 -järjestelmässä
Viralliset hakemukset täytetään EURA2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset 
tulee jättää 17.10.2019 mennessä.

Ennen lomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Allekirjoitettua hakemusta paperilla ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään
pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Etelä-Suomen EAKR –hakuinfo 9.9.2019

Hakuinfo järjestetään webinaarina Microsoft Teams-alustalla.

Rakennerahastoasiantuntijat Irene Gröhn ja Antti Taronen kertovat EAKR-rahoituksen hakemisesta ja 
maakuntien painotuksista.

Ilmoittautuminen 5.9. mennessä. 

http://www.eura2014.fi/
https://www.eura2014.fi/hakija/ohje?1
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/tapahtumat?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fetela-suomen-suuralue%2Ftapahtumat%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_8_eventId=2553731


Kiitos!
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