
 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määräraha  

Hakujakso on jatkuva 10.6.2021 lähtien 
 

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista 
sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Pohjamaan liitolle 388 000 € määrärahan toimenpiteisiin, jotka 
tukevat kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista. Hankkeet, jotka ovat Pohjanmaan 
maakuntaohjelman 2018-  2021 ja Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia voivat saada 
rahoitusta.  

o Hankeaika korkeintaan 1 vuosi 
o Tuen enimmäismäärä 80% 

Vaatimukset hankkeille 
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.  

Hakijana voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, 
julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset 
ja osuuskunnat.  

Hankkeiden arvioinnissa huomioidaan: 

- yhteneväisyys Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018 – 2021 sekä Pohjanmaan älykkään 
erikoistumisen strategian kanssa 

- hankkeen uutuusarvo, miten hyvin hankkeen toimenpiteet ovat konkretisoitu, hankesuunnitelman 
selkeys 

Valintamenettely 
Kaikki saapuneet hakmukset arvioidaan samanaikaisesti. Hakemukset, jotka ovat saapuneet kesä- heinä- ja 
elokuussa arvioidaan samanaikaisesti syyskuun alussa. Tämän jälkeen hankkeet arvioidaan joka toinen 
kuukausi.  

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää kaikki yleiset valintaperusteet sekä saada erityisten 
valintakriteerien pisteytyksessä vähintään puolet enimmäispisteistä, jotta hanketta voitaisiin harkita 
rahoitettavaksi. Erityisten valintakriteereiden osalta arviointi tehdään asteikolla 1 –5 (1 = hanke ei tue 
lainkaan kyseisen valintakriteerin toteutumista, 5 = hanke tukee merkittävästi kyseisen erityisen 
valintakriteerin toteutumista). 



Anottava rahoitus 
Anottava 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 %. Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän 
neuvottelun pohjalta. 

Kustannusmalli 
Rahoitusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin ja ostopalveluihin. Hankkeissa käytetään flat rate 24 % -
kustannusmallia tai kertakorvausta. Päätöksen kustannusmallista tekee tuesta päättävä viranomainen. 
Päätös koskee koko hankeaikaa ja kaikkia tuensaajia. Lisätietoja kustannusmalleista löytyy 
rahoitushakemuksen täyttöohjeesta. 

Rahoituksen hakeminen 
Hakemukset   voidaan jättää jatkuvasti. Hakemuslomakkeet ovat ladattavissa Pohjanmaan liiton kotisivuilta 
tämän linkin kautta  

Allekirjoitettu hakemus taustalomakkeineen lähetetään osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi tai Pohjanmaan 
liitto PL 174, 65101 Vaasa. Hakemus taustalomakkeineen lähetetään myös excel-muodossa osoitteeseen 
kirjaamo@obotnia.fi.   

Keskustelemme mielellämme mahdollisista hankeideoista etukäteen. Keskustelun tueksi voitte täyttää 
meidän hankeidealomakkeemme (löytyy Akke-sivulla) ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: karl-
gustav.byskata@obotnia.fi 
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