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1. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelman 
toteutusta ja

• Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa ja siihen 
sisältyvän älykkään erikoistumisen strategian 
toteutusta
− Yhden tai useamman elinkeinopainoalan ja/tai 
− Vahvistuva innovaatioekosysteemi

Ohjelma-asiakirja ja maakuntaohjelma

− https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027

− https://epliitto.fi/aluekehitys/maakuntasuunnitelma-ja-ohjelma/

https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027
https://epliitto.fi/aluekehitys/maakuntasuunnitelma-ja-ohjelma/


2. Haku avoinna
• Hakuaika ma 24.10. – pe 9.12.2022. 

• Erityistavoitteissa
− 1.1 Tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 

käyttöönoton parantaminen. 
− 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen
− 2.2 Ilmastomuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden 

ja –palautuvuuden edistäminen sekä
− 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

− Tutustu ohjelma-asiakirjaan ja siellä ed. mainittujen 
eritystavoitteiden sisältöihin, kohderyhmiin ja 
tulos- ja tuotosindikaattoritavoitteisiin. 



3. Erityisesti haetaan 
kehittämishankkeita, joilla edistetään

• tutkimus- ja innovointivalmiuksia mm. uusien teknologioiden 
käyttöönoton osalta, Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen 
pääsyä, energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä ja 
kiertotalouteen siirtymistä. 

• elinkeinoelämän tarpeista lähteviä innovatiivisia ja älykkäitä 
ratkaisuja, avoimia toimintamalleja sekä kokeilu-, pilotointi- ja 
demonstraatio- ja oppimisympäristöjen sekä tutkimus-
infrastruktuurien kehittämistä ja yhteiskäyttöä

• vihreää siirtymää ja ilmastonmuutokseen 

sopeutumista tukevaa tki-toimintaa



4. Investoinnit

• Pääsääntöisesti investointien tulee liittyä samaan kokonaisuuteen 
liittyvään kehittämishankkeeseen.

• Investointeina voidaan tukea kone- ja laiteinvestointeja tai 
aineettoman oikeuden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia.

• Uutta osaamista ja/tai teknologioita.

• Ei rakentamisinvestointeja. 

• Poikkeuksena rajatut muutostyöt.



5. Tuen myöntämisen edellytykset ja 
rahoittajan linjaukset 1/2

− Käytettävissä noin 2,4 milj.€ (yhteensä EAKR+ valtion osuutta), 
o josta erityistavoitteeseen 1.1 on varattu noin 0,8 milj.€ ja 
o erityistavoitteisiin 2.1, 2.2 ja 2.3 yhteensä loput 1,6 milj.€.  
o Tuki kehittämishankeisiin enintään 80 % 
o Tuki investointihankkeisiin enintään 70 %.

− Lisäksi hankkeisiin tarvitaan aina toteuttajien omarahoitusta 
− Mahdollisesti muuta rahoitusta. 

o Mahdollisesta muusta rahoituksesta tulee olla päätös hakemuskohtaisesti ennen 
kuin hakemukselle voidaan tehdä myönteinen rahoituspäätös. 

- Enintään kolmevuotisia hankkeita. 
- Tarvittaessa voidaan tehdä vaiheistettu päätös.



5. Tuen myöntämisen edellytykset ja 
rahoittajan linjaukset 2/2

• Kehittämishankkeiden tulosten on oltava yleisesti hyödynnettäviä. 

• Emme myönnä rahoitusta yrityskohtaiseen kehittämiseen
− Poikkeuksena de minimis –toimenpiteet.
− De minimistä saavat yritykset tulee olla selvillä ja nimettyinä ennen 

päätöksen tekoa. 

• Tukea voidaan myöntää 
− julkisoikeudelliselle yhteisölle tai 
− yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle.



6. Ryhmähankkeet
• Ryhmähankkeissa on käytävä selkeästi ilmi konkreettisella tasolla, että mitä kukin 

toteuttaja hankkeessa tekee. 

• Kukin osatoteuttaja kirjaa suunnitelmaan vain ne indikaattoritavoitteet, jotka ovat 
syntymässä osatoteuttajan hankkeesta. 

• Jos joku osahanke ei ole rahoittamiskelpoinen, silloin koko kokonaisuutta ei voida 
rahoittaa. 

• Ylimaakunnalliset hankkeet jätetään sen maakunnan hakuun johon hankkeen 
toiminta pääasiassa kohdistuu

• poikkeuksena Uusimaa. 

• Ylimaakunnallisista hankeideoista kannustetaan

olemaan ennalta yhteydessä. 



7. Hakemusten valintaperusteet
- Hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaisesti. 
- Yleiset valintaperusteet rajaavat hakemusten tukikelpoisuutta.
- Jos hakemus ei täytä kaikkia yleisiä valintaperusteita, sitä ei pisteytetä, eikä se ole 
tukikelpoinen. 
- Tämän vaiheen läpäisseet hakemukset siirretään pisteytettäväksi. 

- Hakemukset arvioidaan myös erityisten valintaperusteiden mukaisesti.
- Pisteytys asettaa hakemukset etusijajärjestykseen. 
- Erityiset valintaperusteet sisältävät 

- erityistavoitekohtaisesti osittain erilaisia arviointikohtia (kts. hakuilmoitus). 
Nämä arvioidaan asteikolla 0-5 pistettä/kohta.

- horisontaaliset valintaperusteet 
(sukupuolten tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, 
kestävä kehitys ja Itämeren alueen strategia). 

- Nämä arvioidaan asteikolla 0-3 pistettä/kohta.



8. Käytettävissä olevat kustannusmallit
- Flat rate 40 % kehittäminen
- Flat rate 7 % kehittäminen
- Flat rate 7 % kehittäminen ja flat rate 1,5 % investointi
- Kertakorvaus kehittäminen
- Flat rate 1,5 % investointi

- Palkkakustannusmallit
- Palkkojen yksikkökustannukset
- Tosiasiallisesti aiheutuneet palkkakustannukset

- Matkakustannusten yksikkökustannukset tai tosiasiallisesti aiheutuneet 
matkakustannukset, jos kustannusmalli sallii käytön.

- Lisätietoa kustannusmalleista rakennerahastot.fi –sivustolta. 
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