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EAKR
Euroopan aluekehitysrahaston
kulmakiviä ovat (edelleen)
• pk-yritysten kehittäminen
• elinkeinolähtöinen tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminta
Näissä pääteemoissa toiminnan vahvoina
ajureina ja läpileikkaavina teemoina
ovat
• Ilmastonmuutos ja
• Digitalisaatio

Suurin rahasto alue- ja
rakennepolitiikan ohjelmassa
Alueellisessa päätöksenteossa oleva EU:n
ja valtion rahoitus yhteensä 1,12 miljardia
euroa (koko Suomi)

Vihreästä ja digitaalisesta siirtymästä
• Vihreä siirtymä

− EAKR-rahoituksesta 35 % tulee kohdentaa ilmastotoimiin (laskenta ja seuranta ns.
tukitoimiluokkien perusteella)
− Kestävä kehitys on läpileikkaavana teemana koko ohjelmassa (mukana hankkeiden
valintakriteereissä)
− Ohjelman toteutuksessa sovelletaan Do no significant harm –periaatetta. Tämä
tarkoittaa sitä, että ei tule rahoittaa ympäristöä vahingoittavia hankkeita

• Digitaalinen siirtymä

− Oma erityinen ohjelmakohta digitalisaation edistämiselle kaikilla sektoreilla
− Luonnollisesti diginäkökulma on mukana kaikissa ohjelmakohdissa

Rahastot

Toimintalinjat
Erityistavoitteet
1-3 kpl

EAKRrahoituksen
määrä LänsiSuomessa

EAKR+valtio,
milj. euroa,
koko kausi

Etelä-Pohjanmaa

55,5

Keski-Suomi

36,5

Pirkanmaa

25,3

Pohjanmaa

16,5

Satakunta

34,1

Lisäksi erikseen kestävän kaupunkikehittämisen
rahoitus (8 % EAKR:sta)

EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2021-2022
Toimintalinja 1, EAKR+valtio milj. €

EP:n liitto

ELY-keskus,
yritysrahoitus

Innovaatio- ja tki-toiminta

3,684

0

Digitalisaatio

0,620

0,776

PK-yritystoiminta

0

4,230

Innovatiivinen Suomi yhteensä

4,304

5,006

Toimintalinja 2, EAKR+valtio milj. €

EP:n liitto

ELY-keskus,
yritysrahoitus

Energiatehokkuus, kasvihuonekaasupäästöt

1,061

0,888

Ilmastonmuutos

0,688

0

Kiertotalous

0,894

1,054

Hiilineutraali Suomi yhteensä

2,644

1,942

Yhteensä

6,948

6,948

Innovatiivinen Suomi (toimintalinja 1)
• Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
− Toimilla tuetaan kansallista tavoitetta nostaa T&K-investointien osuus bkt:sta 4 %
− Kaikkien tästä kohdasta rahoitettavien hankkeiden tulee tukea alueen älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita
− TKI-toimet, joilla tuetaan elinkeinoelämän muutosprosessia ja alueellisen innovaatiokapasiteetin sekä tutkimusinfran kehittämistä;
osaamis- ja innovaatioekosysteemit ja niiden kytkeytyminen kansallisiin ja kv. arvoverkostoihin
− Keskeistä on monialainen yhteistyö, esim. korkeakoulujen ja oppilaitosten sekä yrityselämän välillä; osaamisen siirto
− Vihreää siirtymää tukeva TKI-toiminta, ympäristöä säästävät tuotteet, materiaalit ja menetelmät

• Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

− Uuden teknologian ratkaisut, digitalisaatio, automaatio ja esim. robotiikka luovat mahdollisuuksia kehittää yritysten tuotantoprosesseja ja
palveluja sekä organisaatioiden työmenetelmiä; avaavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäävät tuottavuutta
− Digitaaliset innovaatiokeskittymät tukevat yrityksiä ja julkisia organisaatioita uusien teknologioiden käyttöönotossa
− Esim. älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatiot ja digitalisaatio; virtuaalisuuden ja ennakoivien palvelujen kehittäminen dataa
hyödyntämällä; pk-yritysten kyber- ja tietoturvavalmiudet; julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja palvelujen
yhteiskehittäminen

• Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
− Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen
− Pk-yritysten TKI-toiminta
− Uusi liiketoiminta ja verkostoitumisen edistäminen

EP:n liiton rahoituksellisesti suurin ohjelmakohta (erityistavoite 1.1) tarkemmin:
Kohderyhmät: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, valtion
viranomaiset, kunnat ja kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit sekä yhdistykset ja
säätiöt
TKI-toiminta

•

•

•
•

pk-yritysten tuotteiden, materiaalien,
palvelujen ja tuotantomenetelmien
kehittäminen, pilotointi ja kaupallistaminen
sekä uusien teknologioiden käyttöönotto ja
hyödyntäminen
elinkeinoelämän tarpeista lähtevät
innovatiiviset ja älykkäät ratkaisut,
toimintamallit sekä kokeilu-, pilotointi-,
demonstraatio- ja oppimisympäristöt sekä
tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen ja
yhteiskäyttö
innovatiiviset ja kestävät julkiset hankinnat
referenssiympäristöinä sekä TKI-yhteistyön
vaikuttavuuden kasvattajana
vihreää siirtymää tukeva TKI-toiminta,
mukaan lukien resurssiviisaus, kierto- ja
biotalous ja uudistuva teollisuus

TKI-yhteistyö ja kehittyneet teknologiat

•
•
•
•
•
•
•
•

korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja
yritysten yhteistyö, osaamisen ja teknologian siirto sekä kulttuuri- ja luovan osaamisen
hyödyntäminen TKI-toiminnassa
elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyö sekä soveltavan tutkimuksen
hyödyntäminen yritystoiminnassa
elinkeino- ja työelämälähtöinen TKI-toiminta sekä osaamis- ja
innovaatioekosysteemien kehittäminen ja kytkeytyminen kansallisiin ja kansainvälisiin
arvoverkostoihin
alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden hallinta ja toimeenpano ja yritysten
kiinnittyminen älykkään erikoistumisen prosesseihin
älykkääseen erikoistumiseen liittyvät alueiden ja alojen väliset sekä kansainväliset
kumppanuudet
teknologioiden uusi soveltaminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto ja
skaalautuminen
huippuosaamisen soveltaminen ja teknologisten valmiuksien parantaminen;
tutkimuksessa syntyneen tiedon kanavoiminen yritysten ja yhteiskunnan käyttöön
ympäristöä säästävien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien pilotointi ja
demonstraatiot sekä niiden käyttöönotto ja kaupallistaminen

ÄES: 100 %

Hiilineutraali Suomi (toimintalinja 2)
• Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

− Energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävä TKI-toiminta, esim. korjausrakentamisosaaminen, rakennusten energia- ja
materiaalitehokkuus ja älyratkaisut; vähähiiliseen teknologiaan, hukkalämpöön sekä päästöttömiin ja älykkäisiin energiajärjestelmiin
liittyvä TKI-toiminta, puhtaat energialähteet, hajautettu energiantuotanto; uusiutuvaan energiaan liittyvä teknologia, älykkäät
energiaverkot, vetytalous,…
− Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen yritystoiminnassa
− Hiilineutraalisuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, esim. yhteiskehittäminen, puurakentaminen, työkalujen
kehittäminen seurantaan, vertailukelpoinen päästödata,…

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –
palautuvuuden edistäminen

− Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä TKI-toiminta; esim. aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista
− Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä yritystoiminta; esim. turvallisuuteen ja katastrofivalmiuteen liittyvät
tuotteet ja ratkaisut, uudet toimintamallit, ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiva kestävä luontomatkailu
− Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvä suunnittelu, toimeenpano ja tiedotus; esim. alueelliset sopeutumisstrategiat,
ilmastotiekartat, ennakointi ja riskienhallintaosaaminen

• Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

− Kiertotalouden ja kiertotaloutta tukevan korkean jalostusasteen biotalouden TKI-toiminta
− Kiertotalous ja korkean jalostusasteen biotalous yritystoiminnassa

Haut ja hallinnointi
• Uudella kaudella Etelä-Pohjanmaan liitto toimii jälleen rahoittavana viranomaisena (välittävä
toimielin) eli päätökset tehdään itse

• Liiton ensimmäinen EAKR-haku avataan 1.2.2022 (auki todennäköisesti 15.3.2022 saakka)
• Jatkossa hakijan pitää hakemuksen kirjoittamista aloittaessaan ensimmäisenä kohdentaa
hakemus oikeaan hakuun EURA2021-järjestelmässä. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin
ohjelman erityistavoitteisiin hakemuksia voi jättää, millä perusteella valinnat tehdään yms.
• Hallinnointii tulossa monia muutoksia (kustannusmallit, indikaattorit, ryhmähankkeet,…),
joten huomioi koulutukset:
− To 13.1 klo 9 – 10.30 Kustannusmallit
− To 20.1 klo 9 – 10.30 Indikaattorit & de minimis -tuki
− To 27.1 klo 9 – 10.30 EURA2021 & ryhmähankkeet
-> viimeisen ajankohta muuttuu

• Sekä EP:n liiton hakuinfo, joka järjestettäneen 1.2.2022.

Onko hankeideani sopiva rahoitettavaksi
EAKR:sta? – muutama tärppi
• Tutkiskele

− Tuottaako hankkeeni ratkaisuja ohjelma-asiakirjan
alkuosassa kuvattuihin haasteisiin?
− Mihin toimintalinjaan ja sen erityistavoitteeseen
hankkeeni parhaiten istuisi? Kunkin erityistavoitteen
kohdalla on kuvattu pääasiallinen sisältö (löytyykö
sopivia ”täppiä”)
− Osuuko hankkeeni kohderyhmä yksiin erityistavoitteessa
kuvattujen kohderyhmien kanssa?
− Tuottaako hankkeeni erityistavoitteen kohdalla kuvattuja
tuotos- ja/tai tulosindikaattoreita (jotain niistä)?

• Kannattaa tsekata myös valintaperusteet, jotka
ilmoitetaan hakuilmoituksessa
• Tutustu maakuntasi maakuntaohjelmaan ja älykkään
erikoistumisen strategiaan!

Kiitos
www.rakennerahastot.fi

