EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 16.2.2015
MENNESSÄ
Pirkanmaan

liitossa

on

haettavana

Pohjanmaan

liiton

rahoituskehyksestä

Euroopan

aluekehitysrahaston (EAKR) määrärahaa (700 000 €) toimintalinjan 2 ”uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen ja hyödyntäminen” mukaisille kehittämishankkeille.

Vuoden 2015 ensimmäisen hankehakukierroksen painopisteenä ovat älykkäät energiaratkaisut
ja uusiutuva energia. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa jotain seuraavista erityistavoitteista
ja niiden mukaisista toimenpiteistä (pääpaino erityistavoitteessa 3.2):

1. Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen
kehittäminen:


tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä,
kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys
sekä tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristökustannukset huomioiden;



tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien
prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita;



tuetaan vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta keskeisiä innovatiivisia
ratkaisuja ja selvityksiä;



kehitetään asumisen energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja teknologioita;



luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja
sekä yhteistyömuotoja.

2. Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta:


kehitetään

alueen

innovaatiotoiminnan

elinkeinotoimintaa
infrastruktuuria

tukevaa

tutkimus-,

kehitys-,

ja

hyödyntäen

pilotointi-,

kokeilu-

ja

demonstraatioympäristöjä;


luodaan ja kehitetään tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä kehittämällä
t&k&i-ympäristöjä ja kehitysalustoja huomioiden alueiden osaamiskärjet;



lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten,
julkisyhteisöjen ja yritysten t&k&i-yhteistyötä, myös kansainvälisellä tasolla,
erityisesti Itämeren alueella.

3. Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen


kehitetään ympäristöhaittoja ja -riskejä vähentäviä innovaatioita;



edistetään ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyvää
elinkeinoelämän edellytyksille tärkeää t&k&i-toimintaa ja sitä tukevia pilotointi- ja
demonstraatiohankkeita.

Hankkeiden tulee lisäksi Pohjanmaan maakuntastrategian tavoitteiden mukaisesti edistää toimivaa
tutkimusyhteistyötä alueen korkeakoulujen ja yritysten välillä sekä edistää elinkeinoelämän
uusiutumiskyvyn paranemista.

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 Pohjanmaan maakuntastrategian 2014–2017 toteuttamista sekä
älykkään erikoistumisen prosessia.



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 tuloksia hankkeella tavoitellaan ja kuka on vastuussa
jatkotyöstä hankkeen päätyttyä.



Hankeaika on enimmillään kaksi vuotta.



Pohjanmaan liitto arvioi kaikkien hankkeiden kustannusten tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden.
Arviointia varten hakijaa voidaan pyytää toimittamaan mm. selvityksiä hintatasosta.



Pohjanmaan liitto voi vain ja ainoastaan tukea yleisiä kehityshankkeita. Siksi hakija ei voi olla
yksittäinen yritys, joka haluaa kehittää omaa liiketoimintaansa. Tila- ja laiteinvestointeja ei
tueta.

Flat rate -hankkeet
Anottava EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 60,0 %, kuntarahoituksen tai muun julkisen
rahoituksen osuus 20–40 % ja yksityisen rahoituksen osuus 0–20 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.
Kertakorvaushankkeet
Anottava EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 60,0 % tai enintään 60 000 €.
Kertakorvauksella rahoitetussa hankkeessa julkisen rahoituksen määrä voi olla enintään 100 000 €.
Kertakorvausta haettaessa on toimitettava tuen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen
kustannusarvio

perusteluineen

sekä

arvio

ulkopuolisilta

tehtävistä

hankinnoista.

Hankkeen

kustannusarvio tehdään käyttämällä Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavissa hankkeissa 9
§:ssä (asetus 358/2014) tarkoitettua 24 prosentin osuutta hankehenkilöstön palkkakustannuksista.
Kertakorvaushanke voi sisältää palkka- ja välillisten kustannusten lisäksi ostopalveluita ja muita
kustannuksia.

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään
maanantaina 16.2.2015. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi.
Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Kestävää kasvua ja työtä - Suomen
rakennerahasto-ohjelmaan. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteessa:
www.rakennerahastot.fi.

Hakuohjeita
Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?
Hakemuksessa

on

selvitettävä,

miten

suunnittelussa

on

huomioitu

hankkeen

kannalta

merkityksellisten, aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö. Lisäksi on selvitettävä,
miten toimintaa jatketaan, ja kuka on vastuussa toiminnasta 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.

Kustannusten korvausperusteet
Kaikissa hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusten laskentamalleja,
prosenttiperusteinen kustannusmalli (ns. flat rate) tai kertakorvaus (ns. lump sum).

joita

ovat

Vain hyvin poikkeuksellisista, hankkeen toimintaan liittyvistä syistä yleiskulut voidaan hyväksyä
toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Tarkemmat kuvaukset kustannusmalleista löytyvät osoitteessa
www.rakennerahastot.fi.
Päätöksen hankkeen kustannusmallista tekee tuen myöntävä viranomainen, ja päätös tehdään koko
hankkeen toteuttamisajaksi ja koskee hankkeen kaikkia tuensaajia ja tuen siirronsaajia.

Valintaperusteet
Hankkeet arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seurantakomitean
hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden mukaan. Arviointiperusteet löydät
osoitteessa:
http://www.rakennerahastot.fi/hankkeiden-yleiset-ja-erityiset-valintaperusteet#.VIrptma_yUk)
Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelma löytyy www.rakennerahastot.fi -sivustolta.

Valintamenettely
Rahoittajana on Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan liitto päättää rahoituksesta Pohjanmaan liiton tekemän
hankearvioinnin ja kannanoton perusteella.
Tarvittaessa Pohjanmaan liitto pyytää hakemuksiin tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Lisäksi liitto pyytää
muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta lausuntoja tai kommentteja hakemuksesta.
Liitto pidättää itsellään oikeuden neuvotella hankkeiden yhdistämisestä.

Hakemusten laatiminen
Rahoitusta haetaan www.eura2014.fi-järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää
verohallinnon

Katso-tunnistautumispalvelun

käyttöä.

Katso-tunnisteen

käyttö

on

maksutonta.

Lisätietoja löytyy verohallinnon verkkosivuilta.
Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti.
Hakemuslomakkeessa toimintalinjaksi tulee valita toimintalinja 2, koska hakemuksen muut sisällöt
muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen
viranomaiskäsittelyyn.
Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla
sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.
Ennen

hakemuksen

laatimista

kannattaa

perehtyä

seuraaviin

asetuksiin,

jotka

löytyvät

www.rakennerahastot.fi-sivustolta:


Valtioneuvoston asetus 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten
tukikelpoisuudesta, 30.4.2014



Valtioneuvoston asetus 357/2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden
rahoittamisesta, 30.4.2014

Lisäksi hakijan tulee tutustua viestintäohjeisiin, jotka löytyvät www.rakennerahastot.fi-sivustolta.

Hakemusten toimittaminen
Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu sähköisesti, hakemusta ei tarvitse tulostaa ja toimittaa
allekirjoitettuna rahoittavalle viranomaiselle (Pirkanmaan liitolle). Myös liitteet toimitetaan sähköisesti
EURA2014-järjestelmän kautta. Yhteishankkeissa tulee pakollisena liitteenä toimittaa yhteishankkeen
sopimus. Rahoitussitoumukset (ei omarahoitusosuudesta) tulee toimittaa ennen päätöksentekoa
rahoituksen myöntämisestä. Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse
toimittaa.

Lisätietoja:
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Niklas Ulfvens, 044 320 6563, niklas.ulfvens@obotnia.fi
Erikoissuunnittelija Johanna Leppänen, 044 320 6909, johanna.leppanen@obotnia.fi

