KESKI-SUOMEN LIITON REACT-EU EAKR RAHOITUKSEN HAKU 15.3 - 7.5.2021
Pirkanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Keski-Suomen alueellisesta REACT-EU
rahoituskehyksestä noin 3,6 miljoonaa euroa. Lisäksi haettavana on noin 0,5 milj.
euroa edelliseltä hakukierrokselta jäljelle jäänyttä toimintalinjan 2 rahoitusta.
Hakemuksia voi jättää Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
- toimintalinjan 8 REACT-EU:n EAKR erityistavoitteisiin 12.1 ja 12.2 ja
- toimintalinjan 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
erityistavoitteisiin 4.1 ja 5.1.
Erityistavoitteita on kuvattu tarkemmin alla. Hakemuksen tulee sopia valitun erityistavoitteen
sisältöön ja erityistavoitteelle määriteltyihin tulosindikaattoreihin.
REACT-EU-määrärahalla rahoitettavat hankkeet ovat osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että eduskunta
hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeita voidaan rahoittaa vain sillä edellytyksellä, tarvittava
myöntövaltuus osoitetaan viranomaisille.

Rakennerahastotoiminnalla tuetaan uudistumista COVID-19-pandemiasta ja
annetaan kasvun eväitä Keski-Suomeen.
Etsimme hankkeita, jotka tukevat COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat
pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.
Keski-Suomen kasvun eväitä koronakriisin jälkeenkin ovat osaamis-, digi-, bio- ja kiertotalous,
hyvinvointitalous ja matkailu. Hankkeiden tulee tukea Uudistuvan kasvun Keski-Suomi selviytymissuunnitelmaa ja vastata Keski-Suomen maakuntastrategiassa ja maakuntaohjelmassa tunnistettuihin kehittämistarpeisiin.
Etsimme myös rahastojen välisiä hankepareja niin, että Keski-Suomen liitto rahoittaa EAKRhankkeen ja Keski-Suomen ELY-keskus ESR-hankkeen.
Rahoitamme hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa ja edistävät hyvin Keski-Suomen selviytymissuunnitelmaa, maakuntastrategiaa/maakuntaohjelmaa. Hankkeilla vastataan elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin. Rahoitettavilta hankkeilta
odotetaan selkeitä tuloksia ja hyvää vaikuttavuutta.
Hankkeiden toteuttaminen voi jatkua enintään 31.8.2023 saakka.
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TOIMINTALINJA 8: REACT-EU:N EAKR-TOIMENPITEET
Myönnettävä rahoitus n. 3,6 milj. euroa on käytettävissä koko Keski-Suomessa.
Rahoitusta ei myönnetä perustutkimukseen. Keski-Suomen liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.
TL 8 Erityistavoite

Tuettava toiminta
-

12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation
ja vihreän talouden näkökulmasta

-

pk-yritysten kyberturvallisuuden kehittäminen sekä digitaalisuuden hyödyntäminen yrityksen toiminnassa
koronakriisistä kärsivien pk-yritysten palvelujen kehittäminen ja uudistaminen
markkinaosaamisen sekä vientiä mahdollistavien verkostojen ja yritysekosysteemien kehittäminen
vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen teollisuuden alan pk-yrityksissä huomioiden tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset
hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk-yritysten ja TKI- toiminnan tuotteiden ja palveluiden nopea kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen

Kohderyhmänä: pk-yritykset
Rahoitusta voivat hakea: Elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja
koulutusorganisaatiot, järjestöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt
-

-

12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittä-

-

minen erityisesti digitalisaation edistämisen ja

-

yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen to-

-

teutumisen näkökul-

-

masta

−

vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota
ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
edistetään teollista digitalisaatiota
edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä
TKI-toimintaa
kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä

Kohderyhminä: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, kolmas sektori

−
Rahoitusta voivat hakea: Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, kolmas sektori

Tutustu tarkempaan sisältökuvaukseen täällä
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TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA
HYÖDYNTÄMINEN
Rahoitusta myönnetään pääsääntöisesti Saarijärven - Viitasaaren seutukunnalle
kohdistuville hankkeille. Rahoitusta on käytössä n. 500 000 euroa.
Rahoitusta ei myönnetä perustutkimukseen.
Keski-Suomen liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.
Eritystavoite

Tuettava toiminta

4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen−

−
−

-

Kohderyhminä: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
-

5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
−

−
−
Rahoitusta voivat
hakea

yritystoimintaa tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri
pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt
tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
yritysten sekä tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen
T&K&I-yhteistyö, myös kansainvälisellä tasolla

-

yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto
uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien protot, pilotoinnit ja
demonstraatiot
elinkeinoelämää tukeva soveltava tutkimus, selvitykset ja kokeilut sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessit

Kohderyhmänä: yritykset
Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt,
yhdistykset ja osuuskunnat

Tutustu tarkempaan sisältökuvaukseen täällä

EAKR -hankkeiden tukitaso toimintalinjojen 2 ja 8 hankkeissa
Sovellettavat tukitasot ovat rahoitusasetuksen sallimat enimmäistuet ja samat toimintalinjasta
riippumatta. Tukitasot on esitetty alla olevassa taulukossa.
Hakijan (ja osatoteuttajan) on osallistuttava aina itse hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus). Hankehakemukselle on eduksi, jos siinä on myös muuta rahoitusta, joka voi olla kuntatai muuta julkista rahoitusta tai yksityistä, esim. yritysrahoitusta.
Yritysrahoitus on tärkeä hyvän yrityslähtöisen hankkeen ja EU-rahoituksen vipuvoiman mittari.
Hankkeesta tulee rahoittajan pyytäessä tehdä yritysvaikutusarviointi.
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Hanke

Tuki korkeintaan

Hakijan oma
rahoitus
vähintään

Yritysten
rahoitus:
suositus

Investoinnit laitteisiin
Yrityslähtöiset kehittämishankkeet

70 %

30 %

-

Muiden kumppaneiden rahoitus:
suositus
-

80 %

5 %

5 %

10 %

Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.
Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.
Lähtökohtana maakunnan liiton rahoittamassa hankkeessa ovat aina laajemmat aluekehitysvaikutukset. Yleiset kehittämishankkeet voivat kuitenkin vähäisessä määrin sisältää ns. vähämerkityksisenä (de minimis) tukena yrityskohtaisia kehittämistoimia ja pilotteja. De minimis -tukiin
liittyvä ohjeistus löytyy hakemuksen täyttöohjeista.

Hakuohjeita
Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?
Yhteensovitamme EAKR- ja ESR-rahoitusta etsimällä hankepareja rahoitettavaksi yhdessä KeskiSuomen ELY:n kanssa. Ennen varsinaisen hakemuksen laatimista, jo hankkeen suunnitteluvaiheessa suosittelemme hakijaa olemaan yhteydessä Keski-Suomen liittoon. Tällöin voidaan katsoa, onko hanke/hankepari-idea soveltuva Keski-Suomen liiton/Keski-Suomen ELY -keskuksen
rahoitettavaksi rakennerahasto-ohjelmasta.
Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta merkityksellisten, aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö ja toimintaympäristön kehitys. Hakemuksessa tulee myös kertoa, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään
hankkeen päättymisen jälkeen.
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.
Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- ja laitehankintoja, hakijan tulee olla yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä Keski-Suomen liiton yhteyshenkilöön. Investointiosa tulee
pääsääntöisesti valmistella omaksi hankkeekseen. Investoinnit eivät voi olla tavanomaisia koneja laiteinvestointeja, vaan niiden tulee luoda alueen elinkeinoelämän kehittämiseen huomattavaa uutta osaamista tai teknologiaa tms.
Pyydämme valmisteluvaiheessa huolellisesti tutustumaan Keski-Suomen maakuntastrategiaan, Keski-Suomen maakuntaohjelmaan vuosille 2018–2021 ja Keski-Suomen
selviytymissuunnitelmaan: https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/
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Valmisteluvaiheessa on tarkasti perehdyttävä myös Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaan. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita hakijalle ja hanketoimijalle löytyy
osoitteesta www.rakennerahastot.fi.
Hakijan kannattaa ennen hakemuksen laatimista tutustua myös viestintäohjeisiin, jotta voi ottaa
ne huomioon hankkeen suunnittelussa. Ohjeet löytyvät http://www.rakennerahastot.fi/viestinta sivustolta. Samoin on hyvä perehtyä Vähähiilisyyden tausta-aineistoon ja myös sivustolla
oleviin seuraaviin asetuksiin:
•
•

valtioneuvoston asetus 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten
tukikelpoisuudesta, 30.4.2015
valtioneuvoston asetus 357/2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, 30.4.2015.

Hakemusten laatiminen ja jättäminen
Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä. Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Myös hakemuksen liitteet toimitetaan
sähköisesti EURA2014 -järjestelmässä. Hakemusta ei tarvitse toimittaa rahoittavalle viranomaiselle paperisena asiakirjana.
Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -tietojärjestelmässä Pirkanmaan liiton viranomaiskäsittelyyn viimeistään perjantaina 7.5.2021. Tietojärjestelmä on osoitteessa
www.eura2014.fi. EAKR-hakemuksessa viranomaiseksi merkitään Pirkanmaan liitto
ja käsitteleväksi liitoksi Keski-Suomen liitto.
EURA 2014 -järjestelmässä käytetään vahvaa henkilökohtaista Suomi.fi -tunnistuspalvelua.
Lisätietoja tunnistautumisesta löytyy rakennerahasto -sivuston kohdasta hakijalle.
Ennen hakemuslomakkeen täyttämistä hakijan tulee perehtyä tarkoin hakemuksen täyttöohjeisiin.
Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Hakemusvaiheessa toteuttajien välillä tulee olla vähintään aiesopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan
osatoteuttajia hakemuksessa. Sopimuksessa sovitaan myös muista hakijoiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Yhteishankkeissa tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä
hankkeen osapuolten kesken laadittu yhteishankkeen toteuttamista koskeva sopimus. Hakemukseen tulee liittää myös muut aiesopimukset tai muut vastaavat dokumentit rahoitussuunnitelmaan sisältyvistä julkisista tai yksityisistä rahoitusosuuksista.
Haussa on mahdollista jättää myös ylimaakunnallisia hankehakemuksia.
Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen harkita, mihin toimintalinjaan ja erityistavoitteeseen
hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja ja oikea erityistavoite, koska hakemuksen
muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes sen
jättää viranomaiskäsittelyyn. Hakemuksen täyttämisessä auttaa EURA2014-järjestelmän kysymysmerkkipainikkeiden takana olevan ohjeet.
Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen yhteys maakuntastrategiaan
ja -ohjelmaan sekä maakunnan selviytymissuunnitelmaan.

6

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.
Indikaattorituotokset
Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee kerryttää rakennerahasto-ohjelman mukaisia indikaattorituotoksia. Indikaattorituotosten täytyy syntyä hankkeen toimenpiteiden seurauksena ja olla valmiita viimeisen seurantaraportin jättämiseen mennessä.
Tavoiteltujen tuotosten saavuttamista arvioidaan jo hakemusvaiheessa hakemuslomakkeen kohdassa 12. Hakemusta laadittaessa on pohdittava, onko hankesuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä mahdollista tuottaa erityistavoitteen mukaisia indikaattorituotoksia. Jos niitä ei kriittisesti
tarkastellen ole odotettavissa tai niiden määrä jäisi hyvin vähäiseksi, on tarkasteltava millä toimenpiteiden muutoksilla tuotosten määrää ja näin hankkeen vaikuttavuutta voitaisiin lisätä.
EURA-hakulomakkeesta avautuu Tuotosindikaattorit-otsikon kysymysmerkin takaa lisätietoja
kohdan täyttämisestä. Seurantalomakkeen täyttöohjeeseen voi myös tutustua.
Hakemuksessa käytettävät kustannusmallit
Hankkeissa on käytettävä yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttiperusteinen kustannusmalli (flat rate) tai kertakorvausmalli (lump sum). Vain investointihankkeissa voidaan käyttää todellisiin kustannuksiin perustuvaa kustannusmallia.
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.
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.
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Tarkemmat kuvaukset kustannusmalleista löytyvät EURA 2014 -järjestelmässä täytettävästä hakulomakkeesta kustannusmallia koskevan kysymyksen kohdalla olevan kysymysmerkkipainikkeen takaa. Ohjeet käytettävissä olevista kustannusmalleista löytyvät myös rakennerahastot.fisivustolta.
Valintaperusteet ja päätöksenteko
Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman mukaisia
ja niiden tulee tukea ohjelman tavoitteita.
Toimintalinjalle 2 osoitetut hakemukset arvioidaan ja pisteytetään rakennerahasto-ohjelmalle
hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Toimintalinjan 8
hakemusten arvioinnissa ja pisteytyksessä käytetään REACT-EU:n erityistavoitekohtaisia valintaperusteita, jotka on esitetty ohjelmamuutoksen yhteydessä (REACT-EU ohjelmamuutos
25.2.2021).
Hankkeiden tulee tukea Keski-Suomen selviytymissuunnitelman ja maakuntaohjelman painotuksia ja tavoitteita.
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 hankkeista kesä-elokuun
2021 aikana.
Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä hakijalta. Lisäksi hakemuksiin pyydetään tarvittaessa lausuntoja tai kommentteja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta.
Rahoittajat pidättävät itsellään oikeuden neuvotella hanketoimijoiden kanssa erillisten hankeesitysten tarkoituksenmukaisesta yhdistämisestä ja hakemusten ohjaamisesta tarkoituksenmukaisemmalle erityistavoitteelle.
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

