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Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 

Suomen rakennerahasto-ohjelma
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Syksyn 2021 hankehaku 1.11. –5.12.

Avoinna olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet:
Toimintalinja 1

- Erityistavoite 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

- Erityistavoite 1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien 

parantaminen

- Erityistavoite 2.1. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

- Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Toimintalinja 2

- Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 

kehittäminen

- Erityistavoitteelle 4.1. Tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen 

alueellisten vahvuuksien pohjalta

- Erityistavoitteelle 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
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Syksyn 2021 hankehaku 1.11. –5.12.

• Hakemuksia voi jättää ajalla 1.11.2021–5.12.2021

• Keski-Pohjanmaan liiton todennäköisesti viimeinen ohjelmakauden 

2014–2020 hankehaku

• Rahoitusta on haettavana vähintään noin 254 000 euroa
– Lopullinen myönnettävissä olevan rahoituksen määrä tarkentuu Työ- ja 

elinkeinoministeriön tehtyä päätöksensä uudelleenbudjetoinnista

– TEM voi rajoittaa/sallia myöntövaltuuden kohdentamisen toimintalinjoittain

• Kaikkien ohjelmakauden 2014–2020 hankkeiden on päätyttävä 

31.8.2023 mennessä
– Hankkeiden oltava nopeasti toteutettavia

– Selvitykset ja suunnitelmat?

– K-P liitolta saadulla rakennerahastorahoituksella ei kirjoiteta hakemuksia 

K-P liiton rakennerahastohakuihin

• Ei järjestetä hakemusten esittelyitä

• Päätökset alkuvuodesta 2022
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Syksyn 2021 hankehaku 1.11. –5.12.

• Hankkeet toteutetaan vuonna 2014 voimaan astuneen 

aluekehityslainsäädännön mukaan EURA2014 sähköistä asiointipalvelua.

• Suositellaan käytettävän flat rate 24% tai kertakorvaus –kustannusmalleja.

• Hakemusten tulee olla Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen 

rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden tulee 

edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

• Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien 

yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden pohjalta. Kustakin 

erityistavoitteen mukaisesta kohdasta on mahdollista saada 1-5 pistettä. 

Pisteytettäviä kohtia ei painoteta, vaan ne ovat kaikki samanarvoisia.

• Hankkeiden on saatava vähintään puolet hanketta koskevan 

erityistavoitteen maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.
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https://www.eura2014.fi/hakija/?0
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntaohjelma-2018-2021.html
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/1906982/Valintaperusteet++t%C3%A4ydennetty+170518.pdf/7ff58fb3-8d68-46a1-8162-396490454e3c


Hakemuksia arvioidessa kiinnitetään erityistä 

huomiota seuraaviin asioihin

• Miten erityinen valintaperuste on huomioitu hankehakemuksella, eli 

onko valintaperusteen toteuttamiseksi/tukemiseksi maakunnassa 

suunniteltu konkreettisia toimenpiteitä ja asetettu valintaperustetta 

tukevia tavoitteita.

• Syntyykö hankkeen toiminnan seurauksena erityistavoitteen 

mukaisia ja erityistä valintaperustetta tukevia tulos- ja 

tuotosindikaattoreita.

• Millaisia valintaperustetta tukevia vaikutuksia hankkeella arvioidaan 

olevan maakunnassa.
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EAKR-yritystuet Keski-Pohjanmaalla

• Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen 

liiketoiminnan kehittämiseen (357/2014)

• EAKR-yritystuet Keski-Pohjanmaalla haetaan Keski-Suomen ELY-

keskukselta

• Uuden EU-ohjelmakauden ensimmäinen yritystukihaku avautuu marraskuun 

2021 aikana

• Lisätietoa yritystukien hakemisesta ELY-keskuksen sivuilta: 

https://www.ely-keskus.fi/
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https://www.ely-keskus.fi/


Kysymyksiä?

1.11.20218

Hakuilmoitus: 

Keski-Pohjanmaan liitto > Viralliset ilmoitukset
https://www.keski-pohjanmaa.fi/notice,eakr-rahoitusta-haettavana-

keski-pohjanmaan-liitosta-haku-pttyy-5-12-2021.html

https://www.keski-pohjanmaa.fi/notice,eakr-rahoitusta-haettavana-keski-pohjanmaan-liitosta-haku-pttyy-5-12-2021.html

