EAKR -HAKU AUKI KESKI-POHJANMAALLA AJALLA
17.12.2018-28.2.2019
Keski-Pohjanmaan liitto avaa EAKR -haun Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaan ajalla 17.12.2018-28.2.2019.
Haussa ovat avoinna seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:
TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
∂
∂

Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
∂
∂
∂

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

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelmasta, ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta.
Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Toimintalinjalla 1 etsitään erityisesti pieniä ketteriä kehittämishankkeita, jotka tuovat uusia ratkaisuja
yrittäjyyden ja yritysten kasvun tukemiseen, sekä edistävät osaavan työvoiman saatavuutta pkyrityksissä.
Rahoituksen kohteena voi olla mm.
∂
∂
∂

uuden liiketoiminnan syntymistä ja yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävät uudet ratkaisut
potentiaalisten kasvualojen (mm. matkailu, luovat alat) kasvuedellytysten tukeminen
uusien joustavien yhteistyömallien ja verkostojen luominen osaavan työvoiman saatavuuden
turvaamiseksi pk -yrityksissä

Toimintalinjalla 2 rahoituksen kohteeksi etsitään erityisesti vähähiilisyyttä ja energia- ja
materiaalitehokkuutta edistäviä hankkeita (erityistavoite 3.2.). Uutta liiketoimintaa ja uusia kaupallisia
tuotteita tavoitellaan etenkin alueen omien luonnonvarojen ja alueella syntyvien erilaisten sivuvirtojen
hyödyntämisen kautta.
Rahoituksen kohteena voi olla mm.
∂
∂

∂
∂
∂

paikallisten luonnonvarojen ja alueella syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä edistävä t&k&i toiminta
energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen liittyvä t&k&i -toiminta uusien tuotteiden,
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi, sekä näihin liittyvä kokeellinen
toimintaa (pilotoinnit ja demonstraatiot)
eri osaamisalojen yhdistäminen ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen uusilla aloilla
(mm. biotaloudessa)
vähähiilisyyttä tukevat verkostot ja yhteistyömuodot
vähähiilisten liikennejärjestelmien ja liikkumismuotojen kehittäminen

Hakeminen
Hakeminen tapahtuu sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta. Hakemuksen täyttämiseksi tarvitset
verohallinnon Katso-tunnisteen. Lisätietoa Katso -tunnisteen perustamisesta löytyy verohallinnon sivuilta.
Hakemukset tulee jättää viimeistään 28.2.2019. Hakemukset otetaan käsittelyyn Keski-Pohjanmaan
liitossa hakuajan päättymisen jälkeen.
Mikäli toimijat jättävät hakemuksia avoinna olevien hakuaikojen ulkopuolella, otetaan ne käsittelyyn vasta
seuraavan avattavan haun yhteydessä.

Haussa käytettävät valintakriteerit
Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten
valintaperusteiden pohjalta. Kustakin erityistavoitteen mukaisesta kohdasta on mahdollista saada 1-5
pistettä (1= valintaperuste toteutuu heikosti tai ei lainkaan, 5= valintaperuste toteutuu erinomaisesti).
Hankkeiden on saatava vähintään puolet hanketta koskevan erityistavoitteen maksimipistemäärästä
tullakseen hyväksytyksi.
Rakennerahastohankkeita koskevat yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

Käytettävät kustannusmallit
EAKR -hankkeissa käytetään pääasiassa flat rate 24 % -kustannusmallia. Muita kustannusmalleja
(flat rate 15 %, Lump sum, tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset) käytetään vain perustellusta syystä.

Lisätietoa hausta
yhteyspäällikkö Teppo Rekilä, p. 040 686 1163
kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 861 0063
aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698
ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688
(etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi)

Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta on löydettävissä sekä Keski-Pohjanmaan liiton sivustolta, että
rakennerahastot.fi -sivustolta.
www.keski-pohjanmaa.fi
www.rakennerahastot.fi
ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR -yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukien
myöntäjänä Keski-Pohjanmaalla toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen
sähköisen asioinnin kautta (Aluehallinnon asiointipalvelu > Palvelut > Yritysrahoitus >Yrityksen
kehittämisavustus). Suora sähköinen linkki asiointipalveluun https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

