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Kansallinen EAKR-hanke vai Interreg-
hanke?

• Vai vielä jokin muu vaihtoehtoinen väline?

• Miten valita se oikein ja sopivin, kun liki kaikissa EU:ssa 
toteutettavissa ohjelmissa ja rahastoissa on samat teemalliset 
painotukset – tyypillisesti:

• Digitalisaatio

• Vihreä siirtymä, ilmastoasiat

• Innovaatiot

• PK-yritysten kehittäminen
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Kansallinen EAKR-hanke vai Interreg-
hanke?

• Kannattaa kuitenkin tutkia tarkemmin – kohdentuuko hankeidea 
sellaiseen teemaan ja asiaan, joka on mukana vain jossain 
ohjelmassa?

• Onko aihepiirissä jo olemassa/tiedossa sellainen eri maissa 
toimivista organisaatioista koostuva verkosto, jossa olette olleet 
mukana tai johon haluaisitte päästä mukaan? 

• Kansainvälisten hankkeiden taustalla on usein strateginen kumppanuus, 
kuten älykkään erikoistumisen temaattinen kumppanuus

• Onko (yhtenä) tavoitteena hankkeessa oppia muilta/nähdä, miten 
jokin asia on toteutettu jossain muussa maassa? 
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Kansallinen EAKR-hanke vai Interreg-
hanke?

• Onko (riittävästi) osaamista, että voi lähteä mukaan kv-
kehittäjäverkostoihin ja –hankkeisiin?

• Tekemällä oppii, osatoteuttajan roolista liikkeelle

• Hankekumppanien valintaan kannattaa panostaa

• KV-hanketoiminta on pitkäjänteistä työtä, myös valmisteluun 
varattava riittävästi aikaa

• KV-hankkeista ja kansallisista hankkeista voi rakentaa 
kokonaisuuksia –> kv-hankkeen tuloksista voi rakentaa 
kansallisen hankkeen tai päinvastoin
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Lähde: TEM

Vain IP-

alue!



EAKR-rahoitus Uudistuva ja osaava 
Suomi -ohjelmassa

• Etelä-Pohjanmaalle tukirahoitusta kaudella 2021-2027 yli 55 
miljoonaa euroa (lisäksi JTF-rahaston rahoitusta yli 40 miljoonaa 
euroa; tästä osa on ”EAKR-tyyppistä”)

• EAKR:ssa rahoittajina toimivat

• ELY-keskus -> yrityshankkeet, yritysten toimintaympäristön 
kehittämishankkeet

• Etelä-Pohjanmaan liitto -> yleiset kehittämishankkeet, ml. osaamisen 
tasokorotukseen liittyvät laite- ja koneinvestoinnit esim. oppilaitosten 
laboratorio- ja kehitysympäristöissä
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EP:n liiton EAKR-rahoitus

• Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen
• Rahoituksellisesti suurin ohjelmakohta, vuosina 2021-22 käytettävissä 3,7 milj. €

• Hankkeiden oltava älykkään erikoistumisen strategian mukaista

• Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon 
hyväksi

• Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

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

• Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
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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!  

https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f807618da
https://eura2021.fi/


EP:n liiton EAKR-rahoitus: hakuilmoitus

• Kaikki asiointi tapahtuu sähköisesti EURA2021-järjestelmässä 
(vahva tunnistautuminen, Suomi.fi –valtuutukset)

• EAKR-hakemusta voi alkaa täyttää vain siten, että hakee ja löytää 
EURA2021-järjestelmästä oikean hakuilmoituksen, johon hakemus 
kohdennetaan
• Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-haku x.x – x.x.2022

• Ensimmäinen haku avataan heti, kun se on teknisesti mahdollista

• Näillä näkymin maaliskuun lopulla

• Hakuaika tulee olemaan noin 1,5 kk

• Liitto avaa kaikki ohjelmakohdat (erityistavoitteet), joissa sillä on rahoitusta käytettävissä. 
Yhteensä rahoitusta on ekassa haussa 5 milj. €

• Tukitaso max. 80 % (kehittämishankkeet) tai 70 % (investointihankkeet)
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