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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ
2014–2020 – SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA
EAKR-rahoituksen haku 12.10.2022 mennessä
Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä rahoitusta n. 150 000 €
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjasta 2. Haussa
painotetaan hankkeita, jotka keskittyvät rakentamaan ekosysteemiä akkujen uudelleenkäytölle muissa
sovelluksissa (ns. second life -käyttö). Rahoituksella pyritään luomaan vahva tietopohja akkujen
uudelleenkäytölle osana alueellista energiaratkaisujärjestelmää.
Rahoitettavien hankkeiden on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 ”Uuden tiedon
ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen” mukaisia ja toteutettava erityistavoitetta 3.2 ja sen
mukaisia toimenpiteitä:
Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen
kehittäminen:
•

tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä,
kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys
sekä tuotteiden elinkaaren aikaiset ympäristökustannukset huomioiden;

•

tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien
prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita;

•

tuetaan vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta keskeisiä innovatiivisia
ratkaisuja ja selvityksiä;

•

kehitetään asumisen energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja teknologioita;

•

luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia verkostoja
sekä yhteistyömuotoja.

Toimintalinjasta 2 rahoitettavien hankkeiden tulee Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025
tavoitteiden mukaisesti edistää resurssiviisasta yhteiskuntaa sekä tukea Pohjanmaan innovaation ja
kasvun strategian 2022–2025 älykkään erikoistumisen mukaisia painopisteitä.
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Hankevaatimukset
•

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää Suomen rakennerahasto-ohjelmassa ”Kestävää
kasvua ja työtä 2014–2020” sekä ohjelmakauden sähköisessä hakujärjestelmässä (EURA
2014) niille esitetyt vaatimukset.

•

Hankkeiden tulee edistää ao. erityistavoitteen mukaisten tuotosindikaattoreiden toteutumista.
Kunkin erityistavoitteen tuotosindikaattorit löytyvät ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” ohjelma-asiakirjasta sekä hakemuslomakkeen kohdasta 12.

•

Hankkeiden tulee tukea Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 toteuttamista ja älykkään
erikoistumisen prosessia (www.obotnia.fi/fi/aluekehitys-ja-rahoitus).

•

Hankkeen painopisteen tulee olla selkeä ja tarkasti määritelty.

•

Ongelman ja ratkaisun välillä tulee olla selkeä yhteys.

•

Hankkeen tulee perustua kohderyhmän todennettuun tarpeeseen.

•

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä tuotoksia hankkeella tavoitellaan ja mikä taho on vastuussa
jatkotyöstä hankkeen päätyttyä.

•

Hankkeet voivat olla käynnissä enintään 30.6.2023 asti.

•

Pohjanmaan liitto arvioi kaikkien hankkeiden kustannusten tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden.
Arviointia varten hakijaa voidaan pyytää toimittamaan mm. selvityksiä hintatasosta.

•

Pohjanmaan liitto voi vain ja ainoastaan tukea yleisiä kehityshankkeita. Siksi hakija ei voi olla
yksittäinen yritys, joka haluaa hankkeella kehittää omaa liiketoimintaansa.

Tukiprosentit
Haettava EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muu
rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeessa on oltava
hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta vähintään 5–10 %.
Jos hankkeessa on mukana investointeja, tulee niistä tehdä erillinen investointihakemus.
Investointihankkeissa haettava EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 70 % hankkeen
kokonaisrahoituksesta.
Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään
keskiviikkona 12.10.2022. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi. Viranomaiseksi valitaan
Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Pohjanmaan liitto.
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Hakemus tulee tehdä suomeksi tai ruotsiksi.
Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Kestävää kasvua ja työtä - Suomen
rakennerahasto-ohjelmaan. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteessa:
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/

Hakuohjeita
Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?
Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta merkityksellisten,
aiempien hankkeiden tuotokset tai muu alan kehittämistyö. Lisäksi on selvitettävä, miten toimintaa
jatketaan, ja mikä taho on vastuussa toiminnasta hankkeen päättymisen jälkeen.
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuensaajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut
edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan jatkuvuudesta
hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä jonkun muun nimetyn tahon vastuulle.
Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.

Kustannusten korvausperusteet
Hankkeissa

käytetään

yksinkertaistettua

kustannusten

laskentamallia,

prosenttiperusteista

kustannusmallia (ns. flat rate).
Vain hyvin poikkeuksellisista, hankkeen toimintaan liittyvistä syistä yleiskulut voidaan hyväksyä
toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Tarkemmat kuvaukset kustannusmalleista löytyvät osoitteessa
https://rakennerahastot.soft.ware.fi/.
Päätöksen hankkeen kustannusmallista tekee tuen myöntävä viranomainen, ja päätös tehdään koko
hankkeen toteuttamisajaksi ja koskee hankkeen kaikkia tuensaajia ja tuen siirronsaajia.

Valintaperusteet
Toimintalinjalle 2 osoitetut hakemukset arvioidaan ja pisteytetään rakennerahasto-ohjelmalle
hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti.
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Valintamenettely
Rahoittajana on Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan liitto päättää rahoituksesta Pohjanmaan liiton tekemän
hankearvioinnin ja kannanoton perusteella.
Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet sekä saada erityisten
valintaperusteiden pisteytyksessä vähintään puolet enimmäispisteistä, jotta hanketta voitaisiin
harkita rahoitettavaksi. Erityisten valintaperusteiden osalta arviointi tehdään asteikolla 1 –5 (1 = hanke
ei tue lainkaan kyseisen valintaperusteen toteutumista, 5 = hanke tukee merkittävästi kyseisen
valintaperusteen toteutumista).
Tarvittaessa Pohjanmaan liitto pyytää hakemuksiin tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Lisäksi liitto pyytää
muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta lausuntoja tai kommentteja hakemuksesta.
Liitto pidättää itsellään oikeuden neuvotella hankkeiden yhdistämisestä.

Hakemusten laatiminen
Rahoitusta haetaan www.eura2014.fi-järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014 -asiointipalvelun
käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista.
kirjaudutaan

Digi-

ja

väestötietoviraston

EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin

Suomi.fi-tunnistuksen

avulla.

Suomi.fi-tunnistus

on

julkishallinnon asiointipalvelujen yhteinen tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä valtion ja kuntien
sähköisissä asiointipalveluissa, joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti. Suomi.fi-palvelun
tunnistamiseen sekä valtuuttamiseen liittyvissä asioissa käyttäjätukea antaa Digi- ja väestötietovirasto
omilla

sivuillaan

(https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/tietoa-organisaatioiden-

asiakaspalvelusta).
Viranomaiseksi valitaan Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Pohjanmaan liitto.
Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti.
Hakemuslomakkeessa toimintalinjaksi tulee valita toimintalinja 2, koska hakemuksen muut sisällöt
muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen
viranomaiskäsittelyyn.
Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla
sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia hankkeen toteuttamista koskevissa
asioissa.
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Ennen

hakemuksen

laatimista

kannattaa

perehtyä

seuraaviin

asetuksiin,

jotka

löytyvät

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/-sivustolta:
•

Valtioneuvoston asetus 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten
tukikelpoisuudesta, 30.4.2014

•

Valtioneuvoston asetus 357/2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden
rahoittamisesta, 30.4.2014

Lisäksi hakijan tulee tutustua viestintäohjeisiin, jotka löytyvät https://rakennerahastot.soft.ware.fi/sivustolta.

Hakemusten toimittaminen
Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu sähköisesti, sitä ei tarvitse tulostaa ja toimittaa allekirjoitettuna
rahoittavalle viranomaiselle (Pirkanmaan liitolle). Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014järjestelmän kautta. Yhteishankkeissa tulee pakollisena liitteenä toimittaa yhteishankkeen sopimus.
Päätoteuttajan tulee varmistaa, että yhteissopimus sisältää myös selvityksen muiden hakijoiden eli ns.
osatoteuttajien nimenkirjoitusoikeuksista. Rahoitussitoumukset (ei omarahoitusosuudesta) tulee
toimittaa ennen päätöksentekoa rahoituksen myöntämisestä. Mikäli hakijan ilmoituksen mukaan
arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, hakijan tulee esittää verohallinnolta saadun tai
muun riittävän selvityksen siitä, ettei kyseiseen hanketoimintaan liittyvistä kustannuksista ole
mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.

Lisätietoja:
Aluekehitysasiantuntija Karl-Gustav Byskata, 044 724 9286, karl-gustav.byskata@obotnia.fi
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Niklas Ulfvens, 044 320 6563, niklas.ulfvens@obotnia.fi

