Keski-Suomen liiton EAKR-rahoituksen haku Jämsän äkillisen rakennemuutoksen hankkeille ja lisärahoituksen haku käynnissä oleville
REACT-EU-hankkeille
Hakuaika 25.2.‒1.4.2022
Pirkanmaan liitossa on haettavana noin 240 000 euroa EAKR-rahoitusta Keski-Suomen alueellisesta rahoituskehyksestä hankkeille, jotka tukevat Jämsän toipumista äkillisestä rakennemuutoksesta.
Haettavana on myös noin 80 000 euroa lisärahoitusta toimintalinjan 8 (REACT-EU:n EAKRtoimenpiteet) erityistavoitteen 12.2. käynnissä oleville EAKR-hankkeille.

1. EAKR-hankehaku Jämsän äkilliseen rakennemuutokseen
Tuen myöntämisen ehdot
Etsimme hankkeita, jotka tukevat Jämsän elpymistä äkillisestä rakennemuutoksesta ja ovat
Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Hankkeilla
vastataan elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin.
Hakemuksia voi jättää Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 (Pk-yritystoiminnan kilpailukyky) erityistavoitteelle 2.1 (Pk-yritysten
kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ) sekä toimintalinjan 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) erityistavoitteille 5.1 (Yritysten innovaatiotoiminnan
vahvistaminen) ja 3.2.(Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen).
Erityistavoitteiden kuvaukset löytyvät täältä. Hankkeiden tulee vastata myös Keski-Suomen
maakuntastrategiassa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin.
Rahoitettavilta hankkeilta odotetaan selkeitä tuloksia ja hyvää vaikuttavuutta. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee kerryttää rakennerahasto-ohjelman mukaisia indikaattorituotoksia. Indikaattorituotosten täytyy syntyä hankkeen toimenpiteiden seurauksena ja olla valmiita
viimeisen seurantaraportin jättämiseen mennessä.
Tukiprosentti kehittämishankkeissa on enintään 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Investoinneille myönnettävä EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 70 %. Lopullinen
tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.
Hakijan (ja osatoteuttajan) on osallistuttava myös itse hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus). Hankehakemukselle on eduksi, jos siinä on oman rahoituksen lisäksi muuta rahoitusta, kuten yritysrahoitusta.
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Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuensaajalla on oltava riittävät taloudelliset ja
muut edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan
jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä jonkun
muun nimetyn tahon vastuulle.
Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä. Rahoitusta ei myönnetä
perustutkimukseen. Keski-Suomen liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.
Hakemusten laatiminen ja jättäminen
Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä. Myös hakemuksen liitteet toimitetaan sähköisesti järjestelmässä. EURA 2014 -järjestelmässä käytetään vahvaa henkilökohtaista Suomi.fi -tunnistuspalvelua. Lisätietoja tunnistautumisesta löytyy rakennerahasto -sivuston kohdasta hakijalle. Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti.
Tuen hakijan tulee olla etukäteen yhteydessä Keski-Suomen liittoon ja keskustella hankeaihiosta rahoittajan kanssa ennen hakemuksen tekemistä EURA 2014 -järjestelmässä. Tässä yhteydessä voidaan selvittää, voiko maakunnan liitto rahoittaa suunnitellun tyyppisiä toimenpiteitä ja mikä olisi niille oikea rakennerahasto-ohjelman erityistavoite.
Hakemuksessa tulee selkeästi kuvata hankkeen yhteys Jämsän rakennemuutokseen ja KeskiSuomen maakuntastrategiaan.
Hankkeiden toteutus voi jatkua enintään 31.10.2023 saakka.
Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -tietojärjestelmässä Pirkanmaan liiton viranomaiskäsittelyyn viimeistään perjantaina 1.4.2022. EAKR-hakemuksessa viranomaiseksi merkitään
Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Keski-Suomen liitto.
Mikäli arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv, hakijan tulee toimittaa verohallinnolta saatu tai muu riittävä selvitys siitä, että
hankkeeseen liittyvistä kustannuksista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.
Kuntien ja kuntayhtymien hankkeissa alv ei voi sisältyä kustannuksiin.
Hakemuksessa käytettävät kustannusmallit
Hankkeissa on käytettävä yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttiperusteinen kustannusmalli (flat rate) ja kertakorvausmalli (lump sum).
Vain investointihankkeissa voidaan käyttää todellisia kustannuksia.
Hakija tekee hakemuksessa esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Päätöksen käytettävästä kustannusmallista tekee tuen myöntävä viranomainen. Päätös tehdään
hankkeen koko toteuttamisajaksi ja se koskee hankkeen kaikkia tuensaajia.
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Flat rate -hankkeissa käytetään ensisijaisesti mallia, jossa yleiskustannukset korvataan laskemalla 24 % palkkakustannuksista. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää
flat rate 15 % -mallia, joka on muutoin samanlainen kuin flat rate 24 % -malli, mutta matkakustannukset haetaan maksuun tosiasiallisten kustannusten perusteella.
Lump sum -hankkeissa julkisen rahoituksen (EU:n, valtion, kuntien ja muiden julkisten tahojen rahoitus) määrä voi olla yhteensä enintään 100 000 €. Hankkeen tuloksen ja
toteutettavien toimenpiteiden on oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä.
Hakemuksessa on myös esitettävä yksityiskohtainen ja perusteltu kustannusarvio,
jonka laskemisessa voidaan käyttää flat rate -mallia. Kertakorvaushankkeiden kustannusarvioihin sisältyvien kustannusten kohtuullisuus arvioidaan ennen rahoituspäätöksen tekemistä.
Kustannusarvion ostopalveluissa ja muissa mahdollisissa kustannuksissa esitettyjen kustannusten tulee perustua riittävään hintojen vertailuun tai kilpailutukseen. Lump sum -hankkeissa maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen.
Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu. Jos sovitun tuloksen saavuttamisesta kokonaisuudessaan ei voida varmistua, mitään
kustannuksia ei voida korvata.
Valintaperusteet ja päätöksenteko
Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia ja niiden tulee tukea ohjelman tavoitteita.
Saapuneet hakemukset arvioidaan ja pisteytetään rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen
yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Hankkeiden on täytettävä
kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet ja saatava vähintään 50 % hankkeen eritystavoitteen
mukaisten valintaperusteiden enimmäispisteistä tullakseen valituiksi jatkokäsittelyyn. Erityisten valintaperusteiden osalta arviointi tehdään asteikolla 1–5 (1 =hanke ei tue lainkaan kyseisen valintaperusteen toteutumista, 5 = hanke tukee merkittävästi kyseisen valintaperusteen toteutumista). Mikäli valintaperusteet eivät edellä esitetyllä tavalla täyty, tehdään hakemuksesta kielteinen päätös.
Pirkanmaan liitto päättää rahoituksesta Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelyn ja Keski-Suomen liiton tekemän hankearvioinnin, -pisteytyksen ja -rahoituksen
myöntämisharkinnan perusteella. Rahoituspäätökset pyrimme tekemään toukokuun 2022 aikana.
Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä hakijalta. Lisäksi hakemuksiin pyydetään tarvittaessa lausuntoja tai kommentteja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä
yhteistyökumppaneilta.
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2. Lisärahoitushaku REACT-EU-erityistavoitteen 12.2 EAKR-hankkeille
Tuen myöntämisen ehdot
Keski-Suomen liitto myöntää noin 83 000 euroa lisärahoituksena Suomen rakennerahastoohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2. käynnissä oleville REACT-EU EAKR-hankkeille. Lisärahoitusta voivat hakea hankkeet, joissa on todettu tarve uusille, hyväksyttyä hankesuunnitelmaa täydentäville lisätoimenpiteille. Toimenpiteiden on tuotava selkeästi lisäarvoa alkuperäisen suunnitelman toteutukseen ja tuloksiin.
Hankkeiden toteutusta voidaan jatkaa enintään 31.10.2023 saakka.
Rahoitettavien uusien toimenpiteiden on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 8 erityistavoitteen -12.2 (Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta) mukaisia. Lisäksi niiden tulee toteuttaa erityistavoitteen tulosindikaattoreita. Tutustu
erityistavoitteen tarkempaan sisältökuvaukseen täällä.
Suunniteltujen uusien toimenpiteiden EAKR- ja valtion rahoitusosuuden tukiprosentin on oltava sama kuin käynnissä olevassa hankkeessa. Hyväksytty tukiprosentti tulee tarkistaa
hankkeen voimassa olevasta rahoituspäätöksestä. Hankkeessa on oltava hakijan omaa rahoitusta vähintään 5 %. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta ja yksityistä
rahoitusta.
Investointihankkeelle myönnettävä EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 70 %.
Käynnissä olevaan investointihankkeeseen lisättävien investointien tukiosuuden on oltava
sama kuin käynnissä olevassa investointihankkeessa. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta
julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta.
Keski-Suomen liitto voi tukea hankkeissa ainoastaan yleistä kehittämistä. Tukea ei voida
myöntää yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.
Lisärahoituksen hakeminen
Tuen hakijan tulee olla etukäteen yhteydessä hankkeensa yhteyshenkilöön Keski-Suomen liitossa ja keskustella lisärahoituksen tarpeesta. Tämän jälkeen hakija voi toimittaa vapaamuotoisen, alla kerrotut tiedot sisältävän lisärahoitushakemuksen Pirkanmaan liiton kirjaamoon osoitteeseen pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi. Hakemuksen tulee olla hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön vahvistama. Vapaamuotoisen hakemuksen on oltava
kirjaamossa 1.4.2022 mennessä. Sähköpostiviestin otsikoksi tulee kirjoittaa ”Lisärahoitushakemus Keski-Suomi”.
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Lisärahoitushakemuksesta tulee käydä ilmi:
− Mihin tarpeeseen lisärahoituksella vastattaisiin ja miten tarve on todettu
− Mitä lisärahoituksella tavoitellaan (tavoitteet, tulokset ja tuotosindikaattorit)
− Mitä toimenpiteitä lisärahoituksella tehtäisiin
− Perustelut voimassa olevan hankesuunnitelman tavoitteiden/toimenpiteiden/tulosten
näkökulmasta
− Lisärahoituksen kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelma.
− EU- rahoituksen määrän tulee olla voimassa olevan hankepäätöksen %-osuuden mukainen
− Hankkeen nykyinen ja suunniteltu uusi päättymispäivämäärä
Uusien toimenpiteiden tulee tukea COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamista ja luoda
pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Niiden tulee
myös edistää selkeästi Keski-Suomen selviytymissuunnitelmaa.
Lisärahoituksen myöntäminen
Lisärahoitusta myönnetään Keski-Suomen liiton käytettävissä olevan rahoituksen (n. 83 000
euroa) puitteissa hankkeille, jotka täyttävät ohjelma-asiakirjan yleiset valintaperusteet ja joiden uudet toimenpiteet täyttävät parhaiten erityistavoitteille asetetut erityiset valintaperusteet. Valintaperusteista tarkemmin täällä.
Hankkeiden pisteytys tapahtuu Keski-Suomen liiton rahoittajien muodostamassa arviointiryhmässä.
Pisteytyksen jälkeen hankkeen toteuttaja voi pyytää rahoittajaa avaamaan voimassa olevan
hankesuunnitelman muutoksille EURA 2014 -järjestelmässä. Hakija lisää hankesuunnitelmaan
esittämänsä uudet toimenpiteet, niihin liittyvät tavoitteet, tulokset, tavoiteltavat uudet tuotosindikaattorit, toimenpiteistä syntyvät kustannukset sekä rahoitusosuudet. Lisäksi hakemusta
tulee täydentää muiden hakemuksen kohtien osalta, jos uusilla toimenpiteillä olisi vaikutusta
voimassa olevan hankesuunnitelman muuhun sisältöön.
Hankesuunnitelmaan tulee liittää hakemusvaiheessa laadittu vapaamuotoinen hakemus.
Jos uudet toimenpiteet sisältävät investointeja, tulee niistä tehdä erillinen investointihankehakemus tai muutoshakemus hyväksyttyyn, käynnissä olevaan investointihankkeeseen.
Lisätietoja Keski-Suomen liitto
rahoituspäällikkö Hilkka Laine, puh. 040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi
kehittämispäällikkö Hannu Koponen, puh. 040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

