Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –
Suomen rakennerahasto-ohjelma
EAKR-rahoituksen haku ma 4.3.2019 mennessä
Pirkanmaan liitossa on haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituskehyksestä
EAKR-rahoitusta noin 1,7 milj. €
Tässä haussa Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoituksella tavoitellaan hakemuksia erityisesti
1) kiertotalouteen ja 2) digitalisaation edistämiseen liittyviin teemoihin siten, että hankkeiden tarpeellisuus on perusteltu elinkeinoelämän esiin nostamien kehittämistarpeiden pohjalta. Yritysten
osallisuuteen hankkeissa ja hankkeiden yritysvaikutuksiin, esimerkiksi tuotekehityksen, kilpailukyvyn,
kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmista, tulee kiinnittää hakemuksessa erityistä huomiota.
Rahoitusta voi hakea myös muihin hankkeisiin kuten
• biotalouden uudet ratkaisut
• älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
• energiaosaamisen vahvistaminen
• uudistuva palvelu- ja elämystuotanto.
Hakemuksia voi jättää Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitteisiin
- 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta
- 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
- 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.
EAKR-hankkeelle mahdollinen toiminta, kohderyhmät ja tuensaajat on esitelty ohjelma-asiakirjassa.
Hankkeen valmisteluvaiheessa tulee tutustua Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaan 2018-2021 ,
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan 2019-2020 ja Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan.
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Sovellettavat tukitasot Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamissa EAKR-hankkeissa
Hanke
Kehittämishankkeet
Investoinnit laitteisiin

Tuki
max. 70 %
max. 50 %

Sovellettavat tukitasot ovat matalammat kuin rahoitusasetuksen sallimat enimmäistuet ja niistä voidaan poiketa vain erityisillä perusteilla.
Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- ja laiteinvestointeja, hakijan tulee olla yhteydessä
Etelä-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöihin ennen hakemuksen jättämistä. Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella teknisesti omana hankkeenaan.
Hankkeessa on oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. Hankehakemukselle on eduksi, jos siinä
on myös muuta rahoitusta, joka voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Yritysten osallistuminen rahoitukseen osoittaa elinkeinoelämälähtöisen hankkeen tarpeellisuutta.
Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Yleiset kehittämishankkeet voivat kuitenkin vähäisessä määrin sisältää ns. vähämerkityksisenä (de minimis) tukena yrityskohtaisia kehittämistoimia ja pilotteja, kunhan niissä syntyvät tulokset ovat avoimia
ja yleisesti hyödynnettävissä. De minimis -tukiin liittyvä ohjeistus löytyy hakemuksen taustalomakkeen täyttöohjeista.

Hakuohjeita
Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?
Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta merkityksellisten, aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö. Lisäksi on selvitettävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen.
Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuen saajalla 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.
Pääsääntöisesti hankkeen kesto voi olla maksimissaan kaksi vuotta. Hankkeiden toteuttaminen voi
jatkua vuoden 2021 puolella (ja myöhemmissä hauissa rahoitettavien hankkeiden toteuttaminen
jopa vuoden 2023 alkupuolelle on mahdollista).

3

Hakemusten laatiminen ja jättäminen
Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään maanantaina 4.3.2019.
Rahoitusta haetaan sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen (verohallinnon) Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. EAKRhakemuksessa viranomaiseksi merkitään Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Etelä-Pohjanmaan
liitto.
Hakemusta ei tarvitse tulostaa ja toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna.
Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa. Mikäli arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv, hakijan tulee toimittaa verohallinnolta saatu
tai muu riittävä selvitys siitä, että hankkeeseen liittyvistä kustannuksista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.
Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Maakunnan liitolla Etelä-Pohjanmaalla on käytettävissä rahoitusta vain rakennerahasto-ohjelman toimintalinjassa 2. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen harkita, mihin toimintalinjan erityistavoitteista
hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja ja oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut
sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.
Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014-järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla
yhteistyösopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia. Sopimuksessa sovitaan myös muista hakijoiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hakemuksen laatimisessa EURA2014-järjestelmän kysymysmerkkipainikkeiden takana olevan ohjeen
lisäksi tietoa löytyy www.rakennerahastot.fi-sivustolta. Katso mm. Hakijalle sekä Hanketoimijalle ->
Ohjeita tuensaajalle tai rakennerahastot.fi-sivuston oikeasta sivupalkista Oikopolut -> Materiaalipankki, jonne kootaan rakennerahastoihin liittyviä ohjeita ja muita asiakirjoja.
• Vähähiilisyyden tausta-aineisto
• Viestintäohjeet
• Kansalliset ja EU-tason lait ja asetukset (mm. valtioneuvoston asetus 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta ja valtioneuvoston asetus 357/ 2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta).
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Indikaattorituotokset
Tuettavien hankkeiden tulee kerryttää rakennerahasto-ohjelman mukaisia indikaattorituotoksia. Tavoiteltujen tuotosten saavuttamista arvioidaan jo hakemusvaiheessa hakemuslomakkeen kohdassa
12. Hakemusta laadittaessa on pohdittava, onko hankesuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä mahdollista tuottaa erityistavoitteen mukaisia indikaattorituotoksia. Jos niitä ei kriittisesti tarkastellen ole
odotettavissa tai niiden määrä jäisi hyvin vähäiseksi, on tarkasteltava millä toimenpiteiden muutoksilla tuotosten määrää ja näin hankkeen vaikuttavuutta voitaisiin lisätä. Indikaattorituotosten täytyy
syntyä hankkeen toimenpiteiden seurauksena ja olla valmiita viimeisen seurantaraportin jättämiseen mennessä. EURA-hakulomakkeesta avautuu Tuotosindikaattorit -otsikon kysymysmerkin takaa
lisätietoja kohdan täyttämisestä. Seurantalomakkeen täyttöohjeeseen voi myös tutustua. Lisätietoja
antavat myös liiton kehittämissuunnittelijat (yhteystiedot hakuohjeen lopussa).

Käytettävät kustannusmallit
Hankkeissa on käytettävä yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttiperusteinen kustannusmalli (flat rate) tai kertakorvausmalli (lump sum).
Flat rate -hankkeissa käytetään ensisijaisesti mallia, jossa yleiskustannukset korvataan laskemalla
24 % palkkakustannuksista. Perustelluissa poikkeustapauksissa voidaan käyttää flat rate 15 % -mallia,
joka on muutoin samanlainen kuin flat rate 24 % -malli, mutta matkakustannukset haetaan maksuun
tosiasiallisten kustannusten perusteella.
Lump sum -hankkeissa julkisen rahoituksen (EU:n, valtion, kuntien ja muiden julkisten tahojen rahoitus) yhteismäärä voi olla enintään 100 000 €. Kertakorvaushankkeessa hankkeen toteutettavien toimenpiteiden ja tuloksen on oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä. Kertakorvausta haettaessa on hakemuksessa esitettävä yksityiskohtainen ja perusteltu kustannusarvio, jonka laskemisessa
käytetään flat rate -mallia.
Kertakorvaushankkeiden kustannusarvioihin sisältyvien kustannusten kohtuullisuus arvioidaan ennen
rahoituspäätöksen tekemistä. Kustannusarvion ostopalveluissa ja muissa mahdollisissa kustannuksissa esitettyjen kustannusten tulee perustua riittävään hintojen vertailuun tai kilpailutukseen. Ohjeita näihin menettelyihin löydät Pirkanmaan liiton hankintaohjeet hanketoiminnassa -liitteestä.
Lump sum -hankkeissa maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu. Jos sovitun tuloksen saavuttamisesta kokonaisuudessaan ei voida varmistua, mitään kustannuksia ei voida
korvata.
Hakija tekee hakemuksessa esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Päätöksen käytettävästä kustannusmallista tekee tuen myöntävä viranomainen. Päätös tehdään hankkeen koko toteuttamisajaksi ja se koskee hankkeen kaikkia tuensaajia tai tuen siirronsaajia.
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Tarkemmat kuvaukset kustannusmalleista löytyvät EURA2014-järjestelmässä täytettävästä hakulomakkeesta kustannusmallia koskevan kysymyksen kohdalla olevan kysymysmerkkipainikkeen takaa.

Valintaperusteet
Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaan. Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet sekä saada erityisten valintaperusteiden pisteytyksessä vähintään puolet enimmäispisteistä, jotta hanketta voitaisiin harkita rahoitettavaksi.

Päätöksenteko
EAKR-hakemukset käsitellään Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristössä.
Suuret (julkinen rahoitus yli 500 000 euroa) tai erityisen merkityksellisiksi katsottavat hakemukset
käsitellään lisäksi MYR:ssä.
EAKR-hakemusten rahoituspäätökset tehdään Pirkanmaan liitossa Etelä-Pohjanmaan liiton tekemän
hankearvioinnin ja rahoituksen kohdentamispäätöksen perusteella.
Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä. Hakemuksiin voidaan myös pyytää lausuntoja muilta rahoittajilta, viranomaisilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta. Rahoittajat
pidättävät itsellään oikeuden neuvotella hankkeiden yhdistämisestä tai niiden osien toteuttamisesta
osana esimerkiksi teemakohtaisia hankekokonaisuuksia.

Lisätietoja
EAKR/Etelä-Pohjanmaan liitto
Kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905
Kehittämissuunnittelija Outi Mäki, puh. 050 353 8388
Vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

