Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 –
Suomen rakennerahasto-ohjelma
EAKR-rahoituksen haku 19.2.2021 mennessä
Pirkanmaan liitossa on haettavana EAKR-rahoitusta noin 2,6 miljoonaa euroa rakennerahastoohjelman toimintalinjan 2 mukaisille Pirkanmaalle kohdistuville hankkeille.

Rahoitus on osa alueiden kehittämisen korona-elvytyspakettia. Rahoitusta kohdennetaan koronakriisin
vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea Pirkanmaan selviytymissuunnitelman 2020 - Koronasta uuteen kasvuun toimeenpanoa.

Pirkanmaan selviytymissuunnitelman keskeisiä, erityisesti EAKR-rahoituksen piiriin sopivia teemoja ovat:
- Vihreä ja digitaalinen siirtymä valmistavassa teollisuudessa
- Bio- ja kiertotalous
- Luovan talouden ekosysteemi ja digitalisoituminen
- Rakennusteollisuuden ja rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuus ja digitalisaatio
- Yrittäjyys ja yritystoiminnan kehittäminen tutkimustiedon nopeamman käyttöönoton ja tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen näkökulmista
- Tutkimustoiminnan tehokkaampi hyödyntäminen

Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee olla rakennerahasto-ohjelman, Pirkanmaan maakuntaohjelman
ja Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia. Näistä on lisätietoa alla.

Hakemuksia voi jättää alla mainittuihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 eritystavoitteisiin:
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

Tuettava toiminta

4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskitty-

- kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutki-

mien kehittäminen alueellisten vahvuuksien poh-

mus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuu-

jalta

ria hyödyntäen pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä
- luodaan ja kehitetään tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä kehittämällä t&k&i-ympäristöjä ja
kehitysalustoja huomioiden alueen osaamiskärjet
- lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen
ja yritysten t&k&i-yhteistyötä, myös kansainvälisellä
tasolla, erityisesti Itämeren alueella

kohderyhmät: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot

5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

- tuetaan yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden
- tuetaan uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita
- kehitetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa
tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja sekä toiminta-,
palvelu- ja kaupallistamisprosesseja
- 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

kohderyhmä: yritykset

3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden*

- tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja

ratkaisujen kehittäminen

tuotantomenetelmien kehittämistä, kaupallistamista
ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja

*Huom! Energiatehokkuus on ohjelma-asiakirjassa ymmärretty laajasti sisältäen mm. tuotteiden ja palveluiden vähähiilisyyden ja resurssiviisauden (materiaali- ja energiavirrat kiertotaloudessa)

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

kohderyhmät: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi
ja kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee lähtökohtaisesti tuottaa joitakin erityistavoitekohtaisesti määritellyistä tuotosindikaattoreista.
Kunkin erityistavoitteen alla tuettavaa konkreettista toimintaa on kuvattu tarkemmin ohjelma-asiakirjassa.

Erityistä huomiota hakemuksia laadittaessa tulee kiinnittää siihen, että yritysten ollessa hankkeissa kohderyhmänä hankkeet perustuvat yritysten tarpeisiin ja niiden tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnan edistämiseen. Hakemukseen tulee liittää vähintään listaus potentiaalisista
hankkeeseen osallistuvista kohderyhmäyrityksistä.

Pirkanmaan liitto rohkaisee yhteistyöhön eri hanketoteuttajien kesken ja yksi tähän edellytyksiä luova
toimintamalli on innovatiiviset hankinnat. Katso lisätietoa innovatiivisista hankinnoista tästä linkistä.

Hakemusten laadinnassa huomioitavia asioita
Pirkanmaan maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen strategia
Rakennerahasto-ohjelman ja Pirkanmaan alueellisen selviytymissuunnitelman lisäksi hankkeiden tulee
tukea Pirkanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 Yhä rohkeempi ja sopii sulle edelleen! tavoitteita.

Maakuntaohjelmassa linjatut kehittämiskokonaisuudet ovat seuraavat:
Välkky Pirkanmaa (keskeisenä sisältönä osaaminen, uudet palvelut, tuotteet ja ratkaisut)
Ehyt Pirkanmaa (keskeisenä sisältönä pirkanmaalaisten hyvinvointi ja osallisuus, koulutus ja työllisyys)
Kestävä Pirkanmaa (keskeisenä sisältönä ympäristö- ja ilmastonäkökulmien huomioiminen, myös liiketoiminnan näkökulmasta)
Saavutettava Pirkanmaa (keskeisenä sisältönä digitaalisiin palveluihin, liikkumiseen, maankäyttöön
ja infrastruktuuriin liittyvät teemat).
Sisällöllisesti EAKR-rahoitus tukee erityisesti edellä mainittuja Välkyn Pirkanmaan, Kestävän Pirkanmaan ja Saavutettavan Pirkanmaan tavoitteita. Välkyn Pirkanmaan osalta keskeisiä teemoja EAKRrahoitusta ajatellen ovat mm. yritysten ja elinkeinoelämän sekä t&k&i-toiminnan kehittämiseen liittyvät
teemat. Kestävän Pirkanmaan osalta EAKR:n näkökulmasta keskiössä on kierto- ja biotalous sekä resurssiviisaus. Saavutettava Pirkanmaa linkittyy EAKR:n tavoitteisiin ennen kaikkea digitalisaation ja
älykkään liikenteen näkökulmista.
Maakuntaohjelma löytyy tästä linkistä.
Osana Pirkanmaan maakuntaohjelmaa on määritelty Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärjet ja erikoistumista tukevat älykkäät toimintatavat.
Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärjet ovat 1) teollisuuden digitalisaatio, 2) älykkään
kaupungin ratkaisut, 3) kiertotalous ja 4) hyvinvoinnin ja terveyden palvelut ja järjestelmät.
Älykkään erikoistumisen toimintatavat ovat 1) osallistavat innovaatio- ja kehitysalustat ja palvelut,
2) systeemiset kokeilut, pilotointi ja demonstraatiot, 3) lahjakkuus- ja inhimillinen pääoma –näkökulma
kehittämisessä ja 4) kansainvälinen yhteisoppiminen ja investoinnit.

Kaikkien hankkeiden, joille haetaan rahoitusta tulee olla Pirkanmaan älykkään erikoistumisen
linjausten mukaisia, eli ko. hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä edellä mainituista sisällöllisistä
kärjistä tai toimintatavoista. Lisätietoa Pirkanmaan Älykkään erikoistumisen strategiasta löytyy tästä
linkistä.

Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen yhteys maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan.

Käytännön asioita rahoituksen hakemisesta
Hakemuksen laatiminen ja toimittaminen Pirkanmaan liitolle
Pirkanmaan liitolle osoitetut hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA-tietojärjestelmässä viimeistään perjantaina 19.2.2021. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi. Myöhässä saapunutta hakemusta ei voida ottaa käsittelyyn.
Rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti
EURA2014-järjestelmän kautta.

EURA2014-järjestelmä ja sen käyttämiseen tarvittavat tunnukset
Rahoitusta haetaan www.eura2014.fi -järjestelmässä sähköisesti. HUOM! KATSO-tunnistautuminen
on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätietoja tunnistautumisesta ja valtuuksia koskevista muutoksista löytyy alla mainitulta nettisivulta:
- https://www.rakennerahastot.fi/346
Huom! Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä
tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.

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.
Hankkeiden toteutus voi jatkua pääsääntöisesti enintään 30.4.2023 asti.
Yhteishankkeissa tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä hankkeen osapuolten kesken laadittu yhteishankkeen toteuttamista koskeva sopimus.
EURA-hakemuslomakkeella kuhunkin täytettävään kohtaan liittyy ohjeistusta, jonka saa auki ko. kohdassa kysymysmerkin takaa. Nämä ohjeet on hyvä lukea erityisesti kohtia ’12. Tuotosindikaattorit’
ja ’13. Horisontaaliset periaatteet’ täytettäessä.
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).

Tukitasot EAKR-hankkeissa ja hankkeen muu rahoitus
Tässä haussa on käytössä lainsäädännön mahdollistamat maksimitukitasot. Tukitaso Pirkanmaan liiton rahoittamissa EAKR-hankkeissa on kehittämishankkeiden osalta enintään 80 % ja investointihankkeiden osalta enintään 70 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
HUOM! Mikäli hankkeeseenne sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä
erilliset hakemukset EURA2014-järjestelmässä.
Pelkkää investointia ei voida lähtökohtaisesti rahoittaa, vaan investointien tulee liittyä laajempaan hankekokonaisuuteen. Investointien osuus voi pääsääntöisesti olla maksimissaan puolet haettavan hankekokonaisuuden kokonaiskustannuksista. Mikäli suunnitteilla on hanke, johon sisältyy kone- ja

laiteinvestointeja tulee hakijan olla yhteydessä Pirkanmaan liiton yhteyshenkilöihin ennen hakemuksen jättämistä (yhteystiedot hakuasiakirjan lopussa).
Hakijan tulee osallistua itse hankkeen rahoittamiseen. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen.
Lisäksi hakija voi hankkia osan rahoituksesta ns. ulkopuolisena rahoituksena. Ulkopuolinen rahoitus voi
olla kuntarahoitusta, muuta julkista rahoitusta tai yksityistä rahoitusta. Sitoumukset ulkopuolisesta rahoituksesta on toimitettava Pirkanmaan liitolle viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Käytettävät kustannusmallit
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.
Jotta hanke voi tulla rahoitetuksi, tulee kaikkien yleisten valintaperusteiden täyttyä. Yleisten valintaperusteiden täyttyminen arvioidaan kyllä/ei –vaihtoehdoin. Erityisten valintaperusteiden osalta arviointi tehdään asteikolla 1–5 (1 = hanke ei tue lainkaan kyseisen valintaperusteen toteutumista, 5 = hanke tukee
merkittävästi kyseisen valintaperusteen toteutumista).

Hakemuksen tulee täyttää kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet sekä saada erityisten valintaperusteiden pisteytyksessä vähintään puolet maksimipistemäärästä, jotta hanketta voidaan harkita rahoitettavaksi.
Lisätietoa yleisistä ja erityisistä valintaperusteista löytyy 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.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Tiina Harala, puh 050 594 4533
Kehittämis- ja rahoitusasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen, puh 044 422 2266
Aluekehitysjohtaja Päivi Myllykangas, puh 040 743 6417

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

