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Uudistuva ja osaava Suomi –ohjelma 2021 – 2027
ESR

EAKR
INNOVATIIVINEN
SUOMI
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SAAVUTETTAVAMPI SUOMI
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Yhdenvertaisuus ja
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Liikenne

Työllisyys

SOSIAALISTEN

INNOVAATIOIDEN
SUOMI

(29,0 M€)

JTF

AINEELLISTA
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TORJUVA SUOMI

Lastensuojelunuoret
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(28,8 M€)

Ruoka-apu

OIKEUDENMUKAISEN
SIIRTYMÄN
SUOMI

(451,0 M€)
Ohjelmaa
Valmistellaan

Ohjelmakauden tavoitteitta
•

Vahva vaikutus Suomen saamiselle kasvu-uralle pandemian jälkeen

•

TKI-toiminta ja pk-yritysten tukeminen edelleen EAKR:n kulmakivinä

•

Hankkeiden tulokset ja vaikuttavuus korostuvat; hanketoiminnalla haetaan muutosta
nykytilaan – EURA 2021 tukee kysymyksillään

•

Hankkeiden ja tukipäätöksen valmistelu korostuvat – jälkiseuranta kevenee

•

Mahdollistaa aluelähtöiset, joustavat ohjelmat ja niiden hyödyntäminen alueiden
omaehtoiseen kehittämisen tukena muuttuvissa tilanteissa

•

Rahoitushakujen sisältöjä voidaan kohdentaa/rajata => Perehdy hakuilmoitukseen!
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Etelä-Savon alueelliset ohjelmat
ETELÄ-SAVO -OHJELMA
Maakuntaohjelma vuosille 2022-2025

Etelä-Savon älykkään
erikoistumisen strategia 2022-2027

Lausuntokierros
loka-marraskuu
hyväksyminen
joulukuu

Etelä-Savon elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta keskeisimpiä aluekehittämisen osa-alueita ovat elinkeinot ja työllisyys, osaaminen ja koulutus,
hyvinvointi ja elinympäristön laatu sekä digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus. Ilmastotoimien ja kestävän kehityksen tavoitteet
painottuvat alkavalla ohjelmakaudella entistä vahvemmin kaikessa kehittämistoiminnassa. Monialainen yhteistyö ja kumppanuushakuinen
verkostoituminen, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti on myös toimenpiteiden keskiössä.
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Mikä muuttuu EAKR-sisällöissä?
• Kestävä kehitys läpileikkaavana periaatteena kaikessa tuettavassa
toiminnassa
• 35 % rahoituksesta ilmastotoimenpiteisiin
• Digitalisaatio, Ilmastonmuutos ja Kiertotalous uusina erityistavoitteina
 Digitalisaatioon, datatalouteen ja teknologisiin murroksiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien
kokonaisvaltainen hyödyntäminen.
 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyödyksi
 Aktiivinen varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten ennakointi ja
vähentäminen sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista
 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luontokatastrofeista palautuminen
 Hiilineutraali kiertotalous vähentää materiaalihävikkiä, päästöjä ja kuljetustarpeita sekä parantaa
yritysten kilpailukykyä ja vastaa kuluttajien tarpeisiin.

• ET 1.1 rahoitus kohdistetaan 100% Älykkään erikoistumisen
strategian teemoihin
• ÄES huomioitava myös ET 2.1 & 2.6 –hankkeissa

EAKR:n toimintalinjat, erityistavoitteet sekä
erityistavoitteita tarkentavat otsakkeet.

• Kestävien julkisten hankintojen kehittymistä tuetaan
• Liikenteen strateginen suunnittelu mahdollista
• Luontopohjaiset menetelmät korostuvat kehittämisessä
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EAKR rahoitus Etelä-Savossa
•
•
•

EAKR-rahoitusta kohdentuu Etelä-Savoon noin 64 milj. €.
Jakoa maakuntaliiton ja ELY-keskuksen välillä valmistellaan
Alla oleva jako toimintalinjojen ja erityistavoitteiden kesken perustuu kansallisessa ohjelmassa käytettyihin osuuksiin

100 %
Äes

Ilmastotoimenpiteisiin yht. 35 % EAKR-rahoituksesta:
 Pääosin Hiilineutraali Suomi –toimintalinjalta (TL 2)
 Myös innovatiivinen Suomi toimintalinjalta (TL 1)
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Mitä voidaan rahoittaa?

Rahoittaja julkaisee
hakuilmoituksen
EURA2021järjestelmässä

EAKR-ohjelman mukaisia hankkeita, jotka
 ovat Maakuntaohjelman ja/tai Älykkään erikoistumisen strategian mukaisia
 ovat Rahoituslain (757/2021) ja Rahoitusasetuksen (xx/xxxx) mukaan rahoituskelpoisia
 täyttävät yleiset valintaperusteet (hankkeen on täytettävä kaikki yleiset valintaperusteet)
 ovat hakuilmoituksen mukaisia
Lisäksi rahoitettavien hankkeiden valintaan vaikuttavat Erityiset valintaperusteet

Hakija tutustuu
hakuilmoitukseen ja
ottaa yhteyttä
rahoittajaa
Hakija tekee
hankehakemuksen
EURA2021järjestelmässä
Rahoittaja valitsee
rahoitettavat hankkeet

Hankehakuprosessi
hausta
rahoituspäätökseen
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Rahoittaja tekee
tukipäätöksen

Erityiset valintaperusteet
•

Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia.
 Valintaperusteiksi on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä
tai painotuksia. Myös alueelliset ja teemakohtaiset erityiset valintaperusteet
mahdollisia

•

Pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita, mutta eivät rajaa hankkeiden
tukikelpoisuutta.

•

Rahoittaja pisteyttää hankkeet erityisten valintaperusteiden perusteella ja asettaa ne
etusijajärjestykseen

•

Hakemuksen tulee sisältää tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida erityisten
valintaperusteiden täyttymistä

•

Käytettävät erityiset valintaperusteet ilmoitetaan hakuilmoituksessa

Tutustu hakuilmoitukseen
Tutustu EAKRohjelmaan ja
Etelä-Savon
alueellisiin
suunnitelmiin.
Kuvaa miten
hanke edistää
ohjelmien
tavoitteitta ja
täyttää erityiset
valintaperusteet
Hakijan ”muistilista”
hankevalmisteluun
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Hankerahoitusmahdollisuudet Etelä-Savon maakuntaliitossa
•
•
•

Seuraa maakuntaliiton tiedotusta ja rakennerastot.fi –sivustoa
Tutustu hakuilmoituksiin
Ota yhteyttä rahoittajan edustajaan

EAKR-ohjelmakauden 2014-2020 rahoitus
• Tulossa hakuun vuoden 2021 aikana
• Mahdollisia painotuksia ei ole vielä päätetty
• Hankkeita voidaan toteuttaa 31.8.2023 saakka

React-EU elpymisrahoitus
• Tulossa hakuun vuoden 2021 aikana
• Digitalisaatio ja vihreä talous
• Koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaaminen
• Hankkeita voidaan toteuttaa 31.8.2023 saakka

Kansallinen hankerahoitus AKKE (MOKRA)
• Tulossa hakuun
• Jo saatua rahoitusta jäljellä noin 40 000 euroa AKKE (ja 40 000 euroa MOKRA)
• Hankkeet voivat jatkua 31.12.2023 saakka
EAKR-ohjelmakauden 2021-2027 rahoitus
• Ensimmäinen haku käynnistyy 3.1.2022.
• Mahdollisia painotuksia ei ole vielä päätetty.
• Useampi hakukierros vuodessa

AKKE-rahoitusta
jaetaan maakunnille
aluekehittämisen
keskustelujen pohjalta
keväällä 2022

JTF-rahoitus
• Aikaisintaan toukokuu 2022
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Kiitos!!

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

