KESKI-SUOMEN LIITON EAKR-LISÄRAHOITUKSEN HAKU
KÄYNNISSÄ OLEVILLE HANKKEILLE 15.11.2021 MENNESSÄ
Pirkanmaan liitossa on haettavana rahoitusta Keski-Suomen liiton rahoituskehyksestä noin 300 000
euroa lisärahoituksena Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020
toimintalinjalta 2 käynnissä oleville EAKR -hankkeille. Lisärahoitusta myönnetään uusille,
hyväksyttyä hankesuunnitelmaa täydentäville lisätoimenpiteille.

Tuen myöntämisen ehdot
Lisärahoitusta voi hakea käynnissä olevalle hankkeelle, jossa on todettu tarve uusille, hyväksyttyä
hankesuunnitelmaa täydentäville lisätoimenpiteille. Toimenpiteiden on tuotava selkeästi lisäarvoa
alkuperäisen suunnitelman toteutukseen ja tuloksiin.
Lisärahoituksen myöntämisessä etusijalla ovat Saarijärven - Viitasaaren seutukunnalla käynnissä
olevat EAKR-hankkeet.
Hankkeiden toteutusta voidaan jatkaa korkeintaan 31.8.2023 saakka.
Rahoitettavien uusien toimenpiteiden on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan
2 ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” mukaisia. Toimenpiteiden on
toteutettava hyväksytyssä hankesuunnitelmassa valittua erityistavoitetta 4.1, 5.1 tai 3.2, ja sen
erityistavoitteen tulosindikaattoreita. Tutustu erityistavoitteiden 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. (Tukiprosentti voi olla enintään 80 % hankkeen
kokonaisrahoituksesta.) Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä
rahoitusta. Hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta tarvitaan vähintään 5–10 %.
Investointihankkeelle myönnettävä EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 70 %.
Käynnissä olevaan investointihankkeeseen lisättävien investointien tukiosuuden on myös oltava
sama kuin käynnissä olevan investointihankkeen. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista
rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta tarvitaan vähintään
5–10 %.
Keski-Suomen liitto voi tukea hankkeissa ainoastaan yleistä kehittämistä. Keski-Suomen liitto ei voi
myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten haen lisärahoitusta?
Tuen hakijan tulee olla etukäteen yhteydessä hankkeensa yhteyshenkilöön Keski-Suomen liitossa
ja keskustella lisärahoituksen tarpeesta. Tämän jälkeen hakija voi toimittaa sähköisesti
vapaamuotoisen hakemuksen lisärahoituksesta hankkeelle Pirkanmaan liiton kirjaamoon

osoitteeseen pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi. Merkitse viestin aihekenttään ”Lisärahoitushakemus
Keski-Suomi”. Hakemuksen tulee olla organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön
vahvistama. Vapaamuotoisen hakemuksen on oltava Pirkanmaan liiton kirjaamossa viimeistään
15.11.2021.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi:
- Mihin tarpeeseen lisärahoituksella vastattaisiin ja miten tarve on todettu
- Mitä lisärahoituksella tavoitellaan (tavoitteet, tulokset ja tuotosindikaattorit)
- Mitä toimenpiteitä lisärahoituksella tehtäisiin
- Miten uudet toimenpiteet tukevat nykyisen hankesuunnitelman tavoitteita ja hankkeen
tuloksia
- Lisärahoituksen kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelma. Rahoitussuhteiden suunnittelussa
kannattaa käyttää voimassa olevaa rahoituspäätöstä. EAKR- ja valtion rahoituksen
tukiprosentti ei saa muuttua
- Hankkeen nykyinen ja suunniteltu uusi päättymispäivämäärä.

Miten lisärahoitus myönnetään hankkeelle?
Lisärahoitusta voidaan myöntää Keski-Suomen liiton käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa
hankkeille, jotka täyttävät ohjelma-asiakirjan yleiset valintaperusteet ja jotka parhaiten täyttävät
erityistavoitteille asetetut erityiset valintaperusteet. Arvioinnissa huomioidaan hankkeen
tuloksellisuus hyväksytyn hankesuunnitelman toteutuksessa. Valintaperusteista tarkemmin täällä.
Hankkeiden pisteytys tapahtuu Keski-Suomen liiton rahoittajien muodostamassa arviointiryhmässä.
Pisteytyksen jälkeen hankkeen toteuttaja voi pyytää rahoittajaa avaamaan voimassa olevan
hankesuunnitelma 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 muidenkin 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 hankkeiden yhteyshenkilöt 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

