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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



- 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.
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- 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.

- Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035 -
tavoitteen toteumista
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Hankkeita haetaan rahoitettavaksi toimintalinjalta 8 ja erityistavoitteesta 12.2. Päijät-Hämeen liitto on asettanut 
haulle alueellisia painotuksia:

• Edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen 
liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.

• Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan 
hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

• Edistetään teollista digitalisaatiota.
• Kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa tuetaan kestävien 

liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä.

• Päijät-Hämeen liitto painottaa haussa uuden maakuntaohjelman strategisia painopisteitä vetovoimaa ja erityisesti 
uudistumiskykyä. Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia.

Päijät-Hämeen liiton lisärahoitushaku 30.8.-19.9.2022



Hankesuunnitelman logiikka

•Mihin tarpeeseen tai ongelmaan ratkaisua haetaan? Miten hanke on valmisteltu?

•Mitä muutosta tavoitellaan? Mitä hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan?Tarve ja tavoitteet

•Kustannusarvio, rahoitussuunnitelma, projektihenkilöstö…Panos/resurssit

•Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi?

•Kuka, mitä, miten, milloin, kenelle?Toimenpiteet

•Hankkeesta voi syntyä esim. uusia palveluja, toimintamalleja, selvityksiä, oppaita, 
ohjeistuksia tai muita tuotoksiaTuotokset

•Muista seurantaindikaattorit!Tulokset

•Pidemmän aikavälin vaikutukset

•Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia ja kokemuksia 
hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen

Vaikutukset, jatkuvuus ja 
tulosten hyödyntäminen
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Millaisia hankkeita rahoitetaan?

• Hankkeita, jotka ovat erityisen nopeasti käynnistettävissä 

• (tavoitteena rahoitusesitykset 18.10.2022)

• Realistiset suunnitelmat mm. = toteutettavissa 31.8.2023 mennessä

• Hankkeiden koko noin 50 000 – 150 000€

• Tukiprosentti max 80% (investointihankkeet max 70%)

• Erityisten arviointikriteerien merkitys

• Lump sum:t tervetulleita (julkisen rahoituksen osuus max 100 000€, selkeä 
todennettavissa oleva kokonaisuus)

• Tutustu hakijan oppaaseen www.rakennerahastot.fi

http://www.rakennerahastot.fi/
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Kiitos!


