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2021
rahoitus

RR
2014–2020
EAKR ja ESR
lisätuki

Alueiden
kestävän kasvun
ja elinvoiman
tukeminen AKKE

REACT-EU
2021–2023
(osa RR:ää)

Maaseuturahasto
2021–2022
(osa RRF:ää)

Suomen
kestävän
kasvun
ohjelma RRF

RR
2021–2027

CAP27
Maaseutuohjelma
2021–2027

Rahamäärä
Suomi/
Päijät-Häme

TEM 160 M€
PHL 0,2 M€
ELY 0,7 M€
ELY ESR 1,7 M€
+ kans.
yritystukea

Lisärahoitus (sisältyy
TEM 160 M€)
PHL 0,8 M€
2/2021
+ ns. Scania 0,4 M€
+ 0,4 M€

Suomi 280 M€
Päijät-Häme 9,4
M€
PHL (avoin)
ELY (avoin)

Suomi 210 M€
Päijät-Häme
(avoin)

Suomi 1,9 Mrd.€
Päijät-Häme – ei
alueellista
kohdennusta
(tavoite 101 M€)

Suomi 1,3 Mrd.€
Päijät-Häme
(avoin)

Suomi 6,4 Mrd
Päijät-Häme
(avoin)
Linkki

Tarkoitus
(tuki)

Selviytymissuunnitelman
mukaisesti

Selviytymissuunnitelman
mukaisesti

Vihreä talous, digi
ja joustava
elpyminen, C19,
Linkki

Investoinnit,
yritysrahoitus,
laajakaista, digi,
luomut, eläinten
hyvinvointi

Uudet pilarit:
vihreä siirtymä,
digitalisaatio,
työllisyys- ja
osaaminen,
sotepalvelut.

TL1:
Innovatiivinen
Suomi (tki, digi,
PK-yritykset)
TL 2:
Hiilineutraalius
TL 4: Työllisyys

Luonnos:
ruokasektori
palvelusektori,
luonnonvarojen
kestävä käyttö,
asuminen ja infra

Milloin

EAKR TL1
jatkuva
TL2 + ESR 22.2.31.3.2021

jatkuva haku

haku TL8 ja TL9
22.2.-31.3.2021

Alkuvuodesta
2021

Toteutusaika
avoin,
ehkä kesällä 2021

Loppuvuosi 2021

Laadinta kevät
2021, ohjelma
käynnistysaika
avoin

Kuka voi
hakea

Yritykset,
yhteisöt, kunnat,
TKI- toimijat

Yrityskehittäjät,
yhteisöt, kunnat, TKItoimijat

Yritykset, yhteisöt,
kunnat, TKItoimijat

Vanhan ohjelman
mukaisesti

Kunnat, yritykset,
tki-toimijat, sotetoimijat

Yritykset, yhteisöt,
kunnat, TKItoimijat

Yritykset, yrittäjät,
kylät, yhdistykset,
kehittäjät

Keneltä
haetaan

Hämeen ELYkeskus,
PH liitto

PH liitto

Hämeen ELYkeskus,
PH liitto

Hämeen ELYkeskus

Ministeriöiden
rahoituskanavat

PH liitto,
Hämeen ELYkeskus

Hämeen ELYkeskus, Leader

EAKR-haku (REACT-EU ja palautuvat varat) 22.2. -31.3.2021
(REACT-EU = Recovery Assistance for Cohesion and Territories of Europe)
•

Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus avanneet EAKR- ja ESR-haut 22.2.2021.
REACT-EU tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 rakennerahasto-ohjelmaan koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi.

•

REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy
ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden
2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

•

REACT-EU -hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 -pandemian johdosta toteuttamia
toimia.

EAKR-haun avoinna olevat erityistavoitteet (EAKR) Päijät-Hämeen liitossa
•

Kevään haussa Päijät-Hämeen liitolla on käytettävissään vapautuneita varoja myös aiemmin
päättyneistä hankkeista noin 230 000 €. Haussa ovat toimintalinjan 2 kaikki erityistavoitteet.

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
•
•
•

Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

REACT-EU (EAKR)-rahoitus
•
Rahoitusta käytettävissä n. 2,6 miljoonaa euroa.
•
Erityistavoite 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja
yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

REACT-EU
Erityistavoite 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation
edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta
•

vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien
ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja
helppokäyttöiset palvelut ja digitaaliset laitteet)
•
edistetään teollista digitalisaatiota
•
edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja
kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
•
kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden
liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
•
kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
•
tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
•
tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös
kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla
Kohderyhmät: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, kolmas sektori
Tuensaajat: tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot,
julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja
osuuskunnat

Erityistavoite 12.2. Erityiset valintaperusteet 1/2
-

Hanke edistää digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta.
Hanke tukee elinkaariajatteluun, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä
kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.
Hanke tukee yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä kumppanuudessa.
Hanke kehittää julkisten hankintojen hyödyntämistä kehittämisen työkaluna.
Hanke tukee kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä.
Hanke edistää terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja
validointia ml. kansainvälinen yhteistyö.
Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa.

Erityistavoite 12.2. Erityiset valintaperusteet 2/2
-

Hanke edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista.
Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita.
Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Hanke tukee yhdenvertaisuutta.
Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

-

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.

REACT-EU (EAKR) haun maakunnalliset painopisteet
•
•

Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa
REACT-EU-lisämäärärahojen tarkoituksena on tukea alueita COVID-19 pandemian vahinkojen
korjaamisessa. Samalla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle
elpymiselle
Rahoitusta ohjataan mm. seuraaviin toimenpiteisiin:
• pk-yritysten kehittäminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
• tutkimus- ja kehittämistoiminta
• yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittäminen
• digitaalisten taitojen parantaminen
• Toimenpiteet fokusoidaan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategioiden sekä
tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta.

9

Alueen vetovoiman
lisääminen

Jalostusarvon nostaminen
kauttaaltaan

• Kestävä valinta
• Palvelut ja kulttuuri

• Tuotekehitys ja uudet teknologiat
• Markkinat ja kansainvälistyminen

Kiertotalous
Muotoilu
Liikunta ja elämykset
RIS3
Uusien kasvualojen
kokeileminen
• Uudet avaukset
• Koulutusta rohkeasti

25. helmikuu 2021

Millaisia hankkeita rahoitetaan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hankkeita, jotka ovat nopeasti käynnistettävissä
Realistiset suunnitelmat
Toteutusaika max 2v (1.5.2021 - 31.8.2023 ”haarukassa”) – ei jatkoja
Hankkeiden koko 50 000€ – 600 000€
Tukiprosentti max 80% (investointihankkeet 70%)
Erityisten arviointikriteerien merkitys
Lump sum:t tervetulleita (julkisen rahoituksen osuus max 100 000€, selkeä
todennettavissa oleva kokonaisuus)
Haussa toivotaan saatavan myös ylimaakunnallisia hankehakemuksia
EAKR – ESR rinnakkaishankkeet mahdollisia

Rahoitushakujen aikataulu ja lisätietoja
•
•
•
•

Etelä-Suomen maakuntien liittojen EAKR-haku 22.2.–31.3.2021
Hämeen ELY-keskuksen ESR-haku 22.2.– 9.4.2021
AKKE-haku maakuntien liitot, jatkuva haku
Ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäinen hakua tavoitteena käynnistää 1.9.2021

•

https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/a0X5B5jWrSqc/content/eakrrahoitushaku-avoinna-etela-suomen-maakunnissa-22-2-–31-3-2021/maximized
→ Hakuohje ja muu hakuinfojen aineisto

•

Maakuntastrategia 2018–2021 (pdf) (Maakuntavaltuuston päätös19.6.2017)

•

•

•
•

Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelma https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/Paijat-Hameenselviytymissuunnitelma-30092020.pdf
Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelma 2021–2023 luonnos https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2020/10/PaijatHame_kestavan_kasvun_ohjelma_Alueiden-aani.pdf
Rahoituksen sivut https://paijat-hame.fi/rahoitus/

Ohjelmakauden 2021-2027 ohjelmarakenne (EAKR)
TL 1: Innovatiivinen Suomi (luonnos)
•
ET 1.1: Tutkimus -ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton
parantaminen
•
ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
•
ET 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
TL 2: Hiilineutraali Suomi (luonnos)
•
ET 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
•
ET 2.4: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen
•
ET 2.6: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

TL 3: Saavutettavampi Suomi (Vain Itä- ja Pohjois-Suomi) (luonnos)
•
ET 3.3: Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen

Yhteyshenkilöt Etelä-Suomen maakuntien liitoissa
• Uudenmaan liitto – Antti Taronen, erityisasiantuntija – Henri Hallanoro, erityisasiantuntija – Tiina
Huotari, ohjelmajohtaja – etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi
• Etelä-Karjalan liitto – Merja Taipale, hankekoordinaattori – Laura Peuhkuri, aluekehityspäällikkö –
etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
• Hämeen liitto – Marko Mälly, kehittämispäällikkö – Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija – Minna
Takala, aluekehitysasiantuntija – etunimi.sukunimi@hame.fi
• Kymenlaakson liitto – Riitta Kallström, aluekehityspäällikkö – Pia Lindgren, aluekehityssihteeri –
etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi
• Päijät-Hämeen liitto – Petri Veijalainen, erityisasiantuntija – Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja – Juha
Hertsi, aluekehityspäällikkö – etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi
• Varsinais-Suomen liitto – Ville Roslakka, erikoissuunnittelija – etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

Kiitos!
etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

www.paijat-hame.fi
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@phliitto

