Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Tukea Lounais-Suomen positiivisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämiseen – Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) TL 2:n erillishaku Satakuntaliitossa 13.4.2018 asti
Satakunnan rahoituskehyksestä on Pirkanmaan liitosta haettavissa EAKR-tukea satakuntalaisiin
hankkeisiin tai hankkeeseen yhteensä n. 1,9 miljoonaa euroa. Ohjeellinen hankekoko on 400 000 –
1 500 000 € ja tuen enimmäismäärä on 80 %. (Investointihankkeissa tuen enimmäismäärä on 50 %.)
Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä.
Hankkeessa on oltava myös hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai
muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeiden enimmäiskesto on kolme vuotta.
Kustannukset korvataan prosenttimääräisinä (flat rate). Tässä haussa ei rahoiteta
kertakorvaushankkeita. Haku kohdennetaan EAKR toimintalinjan 2 erityistavoitteiden 3.2, 4.1 ja 5.1
mukaisiin hankkeisiin.
EAKR TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN

ERITYISTAVOITE
4.1. Tutkimus-,
osaamis- ja
innovaatiokeskittymien
kehittäminen
5.1. Yritysten
innovaatiotoiminnan
vahvistaminen

TUETTAVA TOIMINTA





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
protot, pilotoinnit ja demonstraatiot
elinkeinoelämää tukevan soveltavan tutkimuksen kehittäminen, selvitykset, kokeilut sekä toiminta, palvelu- ja kaupallistamisprosessit
ympäristöhaittoja- ja riskejä vähentävät innovaatiot






3.2. Uusiutuvan
energian ja
energiatehokkaiden
ratkaisujen
kehittäminen







vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja
uuden teknologian käyttöönotto
protot, pilotoinnit ja demonstraatiot
vähähiilisyystrategioiden toteuttamisen kannalta tärkeät uudet ratkaisut ja selvitykset
vähähiiliset liikennejärjestelmät ja liikkumismuodot
asumisen energiatehokkuutta parantavat innovaatiot ja teknologiat
alueelliset materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevat verkostot ja yhteistyömuodot

Kohderyhmät

Pienet ja keskisuuret yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat

Tuensaajat

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot,
julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja
osuuskunnat.
Hakijoita pyydetään tarkistamaan ohjelma-asiakirjasta, mitkä mainituista kohderyhmistä ja tuensaajista
koskevat valitsemaasi erityistavoitetta.

Satakuntaliitto arvioi hakemukset seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden mukaan. Arviointiperusteet on julkaistu rakennerahastot.fi
-sivustolla: Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet. Kaikkien tässä haussa rahoitettavien
hankkeiden tulee lisäksi toteuttaa Siltasopimuksen mukaisia tavoitteita.
Jotta hanke voi tulla rahoitetuksi tulee kaikkien yleisten valintaperusteiden täyttyä. Yleisten
valintaperusteiden täyttyminen arvioidaan kyllä/ei-vaihtoehdoin. Eritysten valintaperusteiden osalta
arviointi tehdään asteikolla 1–5 (1 = hanke ei tue lainkaan kyseisen valintaperusteen toteutumista, 5
= hanke tukee merkittävästi kyseisen valintaperusteen toteutumista).
Siltasopimuksen mukaisten hankkeiden EAKR-tuki
Tässä erillishaussa valintaperusteena on Lounais-Suomen positiivisen kasvun mahdollisuuksien
hyödyntäminen ns. Siltasopimuksen mukaisesti. Siltasopimus on valtion (TEM, VM, YM, OKM, LVM) ja
Lounais-Suomen (Varsinais-Suomi ja Satakunta) yhteinen prosessi, jossa molemmat osapuolet
sitoutuvat mahdollisuuksien mukaan edistämään kasvun mahdollisuuden hyödyntämistä. Työ- ja
elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti Satakunnan EAKR TL 2 rahoitusta suunnataan erityisesti
Robocoast R&D Center – Robotics Living Lab for Companies –T&K-alustan kehittämiseen.
Avoimen innovaatiotoiminnan eri muotojen vahvistuessa tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttö ja
tarve yhteiskäytölle kasvaa. Satakunnassa on paljon korkealaatuista osaamista ja alustoja, joiden
yhteiskäytön kasvattamisessa on potentiaalia. Potentiaalin hyödyntämiseksi on välttämätöntä
muodostaa isompia kansainvälisesti kilpailukykyisiä alustoja, jotka houkuttelevat myös kansainvälisiä
asiakkaita. Verkottamalla paikallisia alustoja ja kehittämällä niitä yhdessä kannustetaan toisiaan
täydentäviä alueita ja kompetensseja ja pyritään välttämään turhaa päällekkäisyyttä.
Tutkimusinfrastruktuurien ja kehitysympäristöjen yhteiskäytön ja hyödyntämisen laajentaminen
elinkeinoelämän suuntaan vaatii niiden ylläpitäjiltä ja kehittäjiltä ammattimaista palvelujen
paketointia ja esilletuontia. Sekä fyysiset tutkimusinfrastruktuurit että osaaminen niiden
kehittämiseksi ja toiminnan ylläpitämiseksi vaativat systemaattisia pitkän aikavälin investointeja.
Lounais-Suomen positiivisen kasvun mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tavoitteena on perustaa
kansainvälisten huippuosaajien tuotekehitystiimejä eri aihepiirien ympärille esimerkkeinä sensorit ja

konenäkö, yhteistyörobotit ja tekoäly. Tavoitteena on myös kehittää kansainvälistä robotiikkaan ja
tekoälyyn keskittyvää satakuntalaista t&k-alustaa, johon kytkeytyvät esim. EU:n Digital Innovation
Hub -osaajaverkosto ja Kiinan MiC2025-kehitysohjelma.
Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella Satakunnassa edistetään kehittämistoimijoiden,
tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän ennakointi-, innovaatio- ja
kehittämistoiminnan maakunnallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnan
osaamiskeskittymien ja älykkään erikoistumisen vahvistamiseksi. Rahoitettavilla EAKR-hankkeilla
tuetaan Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamista. Maakuntaohjelma löytyy Satakuntaliiton
nettisivuilta osoitteesta: http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma.
Hankevaatimukset









Hankkeiden tulee täyttää Suomen rakennerahasto-ohjelmassa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020” sekä ohjelmakauden sähköisessä hakujärjestelmässä (EURA 2014) niille esitetyt
vaatimukset.
Hankkeiden tulee edistää ao. erityistavoitteen mukaisten tuotosindikaattoreiden toteutumista.
Kunkin erityistavoitteen tuotosindikaattorit löytyvät ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”
-ohjelma-asiakirjasta.
Hankkeen tulee tukea Satakunnan Maakuntaohjelman 2018–2021 toteuttamista sekä älykkään
erikoistumisen vahvistamista: http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma
Hankkeen painopisteen tulee olla selkeä ja tarkasti määritelty, ja hanke saa mielellään myös
sisältää kokeilun ja testaustoiminnan elementtejä. Ongelman ja ratkaisun välillä tulee olla selkeä
yhteys.
Hankkeen tulee perustua kohderyhmän todennettuun tarpeeseen.
Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä tuotoksia hankkeella tavoitellaan ja kuka on vastuussa
jatkotyöstä hankkeen päätyttyä.
Satakuntaliitto arvioi kaikkien hankkeiden kustannusten tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden.
Arviointia varten hakijaa voidaan pyytää toimittamaan mm. selvityksiä hintatasosta.
Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään
perjantaina 13.4.2018. Tietojärjestelmä on osoitteessa: www.eura2014.fi . Rahoituksen hakeminen
edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on
maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.
Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Kestävää kasvua ja työtä – Suomen
rakennerahasto-ohjelmaan. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy
osoitteessa: www.rakennerahastot.fi

Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Hakemuksiin voidaan myös
pyytää lausuntoja muilta rahoittajilta, viranomaisilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta.
Rahoittajat pidättävät itsellään oikeuden neuvotella hankkeiden yhdistämisestä tai niiden osien
toteuttamisesta osana esimerkiksi teemakohtaisia hankekokonaisuuksia.
Viranomainen: Pirkanmaan liitto
Käsittelevä liitto: Satakuntaliitto
Hakuvaiheessa lisätietoja Satakuntaliitossa antavat:
vs. Aluekehitysjohtaja Katja Laitinen (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4360
Aluekehitysasiantuntija Krista Tupala (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4387
Rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 050 569 6818
Aluekehitysasiantuntija Kari Hietala (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4378

