EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 5.10.2017
MENNESSÄ
Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille.
Rahoitettavaksi haetaan erityisesti hankkeita, joilla olisi myös kansainvälinen ulottuvuus esimerkiksi
Itämeren alueen strategiaan liittyen (esim. tavoitteena hankkeen aikana/ sen jälkeen käynnistyvä pirkanmaalaisia toimijoita hyödyttävä yhteistyö ulkomaisten tahojen kanssa). Lisätietoja Itämeren alueen
strategiasta ks. https://www.rakennerahastot.fi/itameri-strategia

Hankkeita haetaan seuraaviin rakennerahasto-ohjelman mukaisiin erityistavoitteisiin:
Toimintalinjan 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky erityistavoite:
-

3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden* edistäminen
*Huom! Energiatehokkuus on ohjelma-asiakirjassa ymmärretty laajasti sisältäen
mm. tuotteiden ja palveluiden vähähiilisyyden ja resurssiviisauden (materiaali- ja
energiavirrat kiertotaloudessa).
Erityistavoitteen 3.1. hankkeisiin on haettavissa rahoitusta yhteensä 216 000 euroa.

Toimintalinjan 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitteet:
-

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:
-

yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden toimintaa kehittävien avoimen innovaatiotoiminnan mallien rakentaminen esimerkiksi yritysten, yliopistojen, kuntien ja kansalaisten kesken

-

olemassa olevien tutkimusinfrojen ja muiden yritysten innovaatiotoimintaa tukevien ympäristöjen kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen ja niiden edelleen kehittäminen

-

tutkimus- ja innovaatioekosysteemien kehittymistä tukevien yhteistyörakenteiden ja tunnistettujen kehittämisaihioiden vauhdittaminen ja niiden toteutusta
edistävien selvitysten tekeminen

-

5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

-

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden* ratkaisujen kehittäminen
*Huom! Energiatehokkuus on ohjelma-asiakirjassa ymmärretty laajasti sisältäen
mm. tuotteiden ja palveluiden vähähiilisyyden ja resurssiviisauden (materiaali- ja
energiavirrat kiertotaloudessa).
-

Erityistavoitteen 3.2. mukaisissa hankkeissa haetaan erityisesti yhteistyötä
tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välille.

Toimintalinjan 2 hankkeisiin on haettavissa rahoitusta yhteensä noin 2 000 000 euroa.
Kunkin erityistavoitteen alla tuettavaa konkreettista toimintaa on kuvattu ohjelma-asiakirjassa. Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi ja kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteesta: www.rakennerahastot.fi

Erityistavoitteisiin 3.1. ja 3.2. kohdennettavat hakemukset, hakemusten valmistelussa
huomioitavaa
Suomen EAKR-rahoituksesta 25% kohdistetaan vähähiilisyyttä edistäviin toimenpiteisiin, joita toteutetaan erityistavoitteiden 3.1. ja 3.2. kautta. Hankkeet voivat em. erityistavoitteissa liittyä esimerkiksi
seuraaviin teemoihin:
-

valmistavan teollisuuden kiertotalous, mm. elinkaarimallin hyödyntäminen kiertotaloudessa,
uudelleenvalmistus ja uusiovalmistus (re- ja de-manufacturing)
cleantech-ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen liittyen ympäristöystävällisiin tuotantoprosesseihin ja resurssitehokkuuteen (esimerkiksi teollisissa symbiooseissa)
ympäristö- ja cleantech –osaamisen tuotteistaminen ja innovointi
resurssiviisaiden verkostojen ja ekotehokkaiden energia- ja materiaalivirtojen muodostaminen
(esimerkiksi digitalisaation mahdollistamat uudet liiketoimintamallit, jakamistalous)
kierrätys- ja biomateriaalien hyödyntäminen liiketoiminnassa
liikkumiseen ja logistiikkaan liittyvät vähähiilisyyttä edistävät ratkaisut
uudet biotuotteet
energiatehokkuus

Lisätietoa vähähiilisyydestä ks. https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys

Esimerkkejä kuluvalla rakennerahastokaudella toteutetuista vähähiilisyyshankkeista löytyy Motiva
Oy:n laatimasta Vähähiilisyyden tausta-aineistosta Kestävää kasvua ja työtä (2014-2020) –ohjelman
hankekäsittelijöille. Aineistoa kannattaa hyödyntää myös muuten rakennerahasto-ohjelman vähähiilisyysteemaan tutustumiseksi.

Erityistavoitteiden 3.1. ja 3.2. mukaisille hankkeille on varattu haettavana olevasta kokonaisrahoituksesta lähtökohtaisesti vähintään 1 000 000 euroa.

Valmistelussa hyödynnettävää aineistoa vähähiilisyysteemaan liittyen
Erityistavoitteista 3.1. ja 3.2. rahoitettavien hankkeiden tulisi pohjautua aiheeseen liittyviin selvitystöihin/ strategioihin ja viedä niiden toteuttamista Pirkanmaalla konkreettisesti eteenpäin. Viimeaikaisia
selvityksiä/ strategioita aiheeseen liittyen:
-

Ramboll Finland Oy:n selvitys Bio- ja kiertotalouden hankkeista, osaamisesta ja haasteista
Tampereen kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla
Työ- ja elinkeinoministeriön energia- ja ilmastostrategiasivut
Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030
Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016 – 2025 (Sitran julkaisu)
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www.eura2014.fi. Mikäli hakemus jätetään myöhässä, otetaan se käsittelyyn seuraavan mahdollisen
Pirkanmaan liiton EAKR-haun yhteydessä. Seuraava haku, jossa hakemuksia Pirkanmaan liitolle voidaan jättää, päättyy tämänhetkisen arvion mukaan 1.3.2018.
Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei enää tulosteta eikä toimiteta
rahoittavalle viranomaiselle allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014 järjestelmän kautta.

Rakennerahastotoiminnalla tuetaan Pirkanmaan maakuntastrategian tavoitteita
Pirkanmaan maakuntastrategian 2040 Rohkee – mutta sopii sulle! tavoitteena on kehittää Pirkanmaasta älykkäästi erikoistuva vahvojen valintojen maakunta - välkky, ehyt ja kestävä. Maakuntastrategiasta nousevien pääperiaatteiden mukaisesti EU-ohjelmakauden 2014 – 2020 rahoituksen painopisteinä ovat tavoitteet iskukykyisemmästä, avoimemmasta ja tehokkaammasta Pirkanmaasta.
Maakuntastrategiassa linjatut kehittämiskokonaisuudet ovat seuraavat:

Välkky Pirkanmaa: Älykäs erikoistuminen ja elinkeinorakenteiden uudistuminen.
Ehyt Pirkanmaa: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla.
Kestävä Pirkanmaa: Luonnonvarojen kestävä käyttö sekä hyvinvoivat luonnon- ja asuinympäristöt.
Pirkanmaan liiton rahoittamien hankkeiden tulee rakennerahasto-ohjelman tavoitteiden lisäksi vastata
edellä kerrottuihin kehittämiskokonaisuuksiin ja niiden alla tarkennettuihin muutostavoitteisiin (maakuntastrategiassa s. 11 lähtien). Tutustu tarkemmin maakuntastrategiaan nettisivulla
http://www.pirkanmaa.fi/aluekehittaminen/maakuntastrategia/.

Tukitasot EAKR-hankkeissa ja hankkeen muu rahoitus
Tukitaso Pirkanmaan liiton rahoittamissa EAKR-hankkeissa on kehittämishankkeiden
osalta lähtökohtaisesti enintään 60 % ja investointihankkeiden osalta enintään 50 %
hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
HUOM! Mikäli hankkeeseenne sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee
niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti kuntarahoitusta ja/ tai muuta julkista rahoitusta,
jonka osuuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 20 prosenttia.
Hakijan tulee lähtökohtaisesti osallistua myös itse hankkeen rahoittamiseen. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen.
Sitoumukset hankkeen muusta kuin hakijan omasta rahoituksesta on toimitettava Pirkanmaan liitolle
viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Yleisiä ohjeita hakijalle
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut
edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan jatkuvuudesta
hankkeen päättymisen jälkeen. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.

Pirkanmaan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.
Hankkeen kestoaika voi olla enintään kolme vuotta.
Yhteishankkeissa tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä hankkeen osapuolten kesken
laadittu yhteishankkeen toteuttamista koskeva sopimus.

Kustannukset
Kaikissa hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja yleiskustannusten laskentamalleja, joita ovat prosenttiperusteinen yleiskustannusmalli (ns. flat rate 24% tai flat rate 15%) ja kertakorvaus (ns. lump
sum). Vain hyvin poikkeuksellisista, hankkeen toimintaan liittyvistä syistä yleiskulut voidaan hyväksyä
toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Lisätietoa kustannusmalleista ks.
https://www.rakennerahastot.fi/yksinkertaistetut-kustannusmallit
Lump sum -hankkeiden osalta tulee huomioida, että hakemukseen on sisällyttävä yksityiskohtainen
kustannusarvio perusteluineen sekä arvio ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista. Lump sum
-hankkeissa on käytettävä lähtökohtaisesti flat rate 24% -kustannusmallia (välillisten kustannusten
määrittämisessä). Lump sum -hanke voi sisältää palkka- ja välillisten kustannusten lisäksi ostopalveluita ja muita hankkeen kannalta tarpeellisia kustannuksia.
Kertakorvaushankkeiden kustannusarvioihin sisältyvien kustannusten tarpeellisuus ja kohtuullisuus
arvioidaan ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Kustannusarvion ostopalveluissa ja muissa mahdollisissa kustannuksissa esitettyjen kustannusten tulee perustua riittävään hintojen vertailuun tai kilpailutukseen. Ohjeita näihin menettelyihin löydät Pirkanmaan liiton hankintaohjeet hanketoiminnassa
-liitteestä.

Hankkeiden valintaperusteet ja hakemusten käsittely
Hankkeet arvioidaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean yleisten ja erityisten valintaperusteiden mukaan. Valintaperusteet löytyvät tästä osoitteesta: https://www.rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet
Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään hakijalta tarkennuksia tai lisäselvityksiä ja niistä pyydetään lausuntoja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta. Pirkanmaan liitto pidättää itsellään
oikeuden neuvotella esitettävien hankkeiden yhdistämisestä.

Hakemusten laatiminen
Ennen varsinaisen hakemuksen laatimista suosittelemme hakijaa olemaan yhteydessä Pirkanmaan
liittoon (yhteystiedot alla) sen selvittämiseksi onko hankeidea soveltuva Pirkanmaan liiton rahoitettavaksi rakennerahasto-ohjelmasta.
Rahoitusta haetaan www.eura2014.fi -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää
verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.
Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla
sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.
Pirkanmaan liiton myöntämää EAKR-rahoitusta koskeva keskeinen lainsäädäntö löytyy
www.rakennerahastot.fi -verkkosivustolta:
-

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
(357/2014)
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
(358/2014)

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Tiina Harala, tiina.harala@pirkanmaa.fi, gsm 050 594 4533

