Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha (MOKRA)
Valtioneuvosto on myöntänyt Etelä-Savon liitolle vuodelle 2022 Maakuntien omaehtoisen kehittämisen
(MOKRA) -määrärahaa 290 000 euroa ja Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettua (AIKO)
määrärahaa 571 000 euroa.
MOKRA määrärahaa käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen
aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määräraha on tarkoitus
käyttää pieniin esiselvityksiin (tuen osuus enintään 50 000 e), joilla edistetään älykkään erikoistumisen
mukaisia tavoitteita ja maakunnallista yhteistyötä.
Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteena on
1) hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö
2) Tuloksellinen oma tekeminen ja yhteistyö
3) Hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus
4) Uudistuvat elinkeinot ja TKI -toiminta.
Ohjelman yhteydessä on määritelty maakunnan älykkään erikoistumisen kärjet, jotka ovat metsä, vesi,
ruoka, matkailu ja hyvinvointi. Kehittämisvaroja kohdistetaan erityisesti näiden toimialojen vahvistamiseen.
Lisäksi varoja voidaan kohdistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa määriteltyihin
kehittämistoimiin.
Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin (AIKO) tarkoitettu määräraha voidaan käyttää innovatiivisiin ja
kokeileviin toimiin, joilla edistetään alueiden resilienssiä (muutosjoustavuus) muuttuvassa
toimintaympäristössä, jota ovat viime aikoina haastaneet kansainväliset kriisit. Lisäksi määrärahaa voidaan
käyttää rakennemuutosten ennakointiin ja tukemiseen, kestävään elinkeinojen uudistamiseen sekä
alueiden älykkääseen sopeutumiseen.
Rahoitusta voidaan myöntää Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisiin
hankkeisiin sekä hankkeisiin, jotka tukevat maakunnan sopeutumista globaaleihin ja alueellisiin kriiseihin,
alueellista ennakointityötä, elinkeinojen uudistamista ja älykästä sopeutumista. Määräraha on tarkoitus
käyttää pienimuotoisiin hankkeisiin, joilla edistetään maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen
painopistealueita sekä maakunnan edunvalvontaa ja toteuttamissuunnitelmaa.
Molemmat määrärahat avataan haettavaksi 20.6.2022 lukien ja hakijoita voivat olla Julkisoikeudelliset
yhteisöt ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Edellä mainittua ovat mm. tutkimus- ja
koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja
osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset.
Rahoitusta haetaan kirjallisesti oheisella AKKE hakulomakkeella, johon tulee merkitä, mitä määrärahaa
hakemuksella haetaan. Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen
kirjaamo(at)esavo.fi. Hakemus toivotaan jätettävän ensisijaisesti sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostitse.
Lisätietoja on luettavissa oheisesta hankehallinnointiohjeesta.
Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että hankkeita rahoitettaessa ja toteutettaessa
ohjaava aluekehittämisen lainsäädäntö on muuttunut mm. käytettävien kustannusmallien osalta.
Haettaessa rahoitusta ja toteutettaessa hankkeita käytetään seuraavia ohjetta ja lomakkeita:

Lomakkeet samat kuin AKKE -haussa
•
•
•
•

Rahoitettaville hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Haku on jatkuva niin kauan kuin rahoitusta riittää.
Hakemukset otetaan käsittelyyn viikoittain ja rahoituspäätöksen valmistelussa noudatetaan
voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Hankkeiden toteutusaika päättyy 31.12.2024.

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on
voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti
hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin. Tukea
voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät
taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan
jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman
liiketoiminnan kehittämiseen.
Hakemuksessa tulee esittää selkeästi hankkeen tarve, tavoitteet ja konkreettinen toteuttamissuunnitelma.
Hanke pyrkii edistämään toimenpiteillään yhtä tai useampaa valintaperustetta. Valintaperusteet on kuvattu
tarkemmin lopussa. Hakemuksesta on käytävä ilmi, miten hanke edistää valintaperusteita.

