
 
 
 

   

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 
rakennerahasto-ohjelma 
 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjan 8  REACT-EU:n EAKR-toimenpiteiden 
hankehaku Satakuntaliitossa 7.5.2021 asti 
 

Tällä hakukierroksella Satakunnan rahoituskehyksestä on haettavissa EAKR-tukea 
satakuntalaisiin/Satakunnan maakuntaohjelmaa 2018–2021 toteuttaviin hankkeisiin yhteensä noin  
2,6 miljoonaa euroa.  
 
EAKR:n toimintalinjalla 8 toteutetaan komission ehdotuksen (COM(2020) 451 final) mukaisesti uuden 
monialaisen temaattisen tavoitteen ja investointiprioriteetin mukaisia Euroopan 
aluekehitysrahastosta osarahoitettavia toimenpiteitä ”Covid-19 -pandemian aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamisen tukemiseen sekä pohjan luomiseen talouden vihreälle, digitaaliselle ja 
palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”.   
 

Haku kohdennetaan EAKR toimintalinjan 8 erityistavoitteen 12.2. Tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan 
hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta -mukaisiin hankkeisiin. Hakemusten 
tulee osaltaan edistää myös Satakunnan maakuntaohjelman 2018-2021 (linkki) kehittämisteemojen 
painopisteitä sekä Satakunnan kasvun mahdollisuus elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (linkki). 
 
Ohjeellinen hankekoko on 400 000 - 500 000 € ja tuen enimmäismäärä on 80 % (investointihankkeis-
sa 70 %). Myös ohjeellista hankekokoa pienemmät hankkeet huomioidaan. Maakunnallisen 
yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia määritettäessä. Hankkeessa on 
oltava myös hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista 
rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta. Hankkeiden toteutuksen tulee päättyä viimeistään 31.8.2023. 
Hakijan tulee tehdä esitys hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Kustannukset voidaan 
korvata joko prosenttimääräisinä (flat rate) tai kertakorvauksena (lump sum).  

EAKR TOIMINTALINJA 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet 

ERITYISTAVOITE  TUETTAVA TOIMINTA 

12.2 Tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan 
kehittäminen erityisesti 
digitalisaation edistämisen 
ja yhteiskunnan 
hiilineutraalisuustavoitteen 
toteutumisen 
näkökulmasta 

− vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja 

tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti 

koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja helppokäyttöiset 

palvelut ja digitaaliset laitteet)pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt 

− edistetään teollista digitalisaatiota yritysten sekä tutkimuslaitosten, 

koulutusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen T&K&I-yhteistyö, myös kansainvälisellä 

tasolla. 

− edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään 

teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa 

− kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen 

työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa 

− kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja 
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liiketoimintaa 

− tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä 

− tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä 

ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla 

Kohderyhmät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, 
kolmas sektori 

Tuensaajat 

 

tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämis-
organisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut 
julkisyhteisöt, yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat 

 
Erityiset valintaperusteet  
- Hanke edistää digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta.  

- Hanke tukee elinkaariajatteluun, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä     
kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.  

- Hanke tukee yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä kumppanuudessa.  

- Hanke kehittää julkisten hankintojen hyödyntämistä kehittämisen työkaluna.  

- Hanke tukee kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä.  

- Hanke edistää terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja 
validointia ml. kansainvälinen yhteistyö.  

- Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa.  

- Hanke edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista.  

- Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita.  

- Hanke on do no significant harm –periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035 -
tavoitteen toteumista.  

- Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.  

- Hanke tukee yhdenvertaisuutta.  

- Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.  

- Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.  
 
Hankevaatimukset 
 

• Hankkeiden tulee täyttää Suomen rakennerahasto-ohjelmassa ”Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020” sekä ohjelmakauden sähköisessä hakujärjestelmässä (EURA 2014) niille esitetyt 
vaatimukset huomioiden ohjelmanmuutoksen (TEM 25.2.2021) ja siinä mainitut React EU:n 
toimet. 

• Hankkeet arvioidaan ohjelmanmuutosasiakirjan erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden 
mukaan.  

• Hankkeen tulee kohdistua alueellisessa selviytymissuunnitelmassa tunnistettuun 
kehittämiskohteeseen ja tukea selviytymissuunnitelman toimeenpanoa. Satakunnan 
selviytymissuunnitelma ’Kasvun mahdollisuus’ löytyy osoitteesta https://satakunta.fi/wp-
content/uploads/2020/11/Satakunnan-kasvun-mahdollisuus-loppuraportti-MH-
21.12.2020.pdf  

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/4019883/LIITE_2_REACT-EU+-ohjelmanmuutos_25.2.2021_4.pdf/9d6688c5-a3a1-46ce-94e9-cc8f562ea51e
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/4019883/LIITE_2_REACT-EU+-ohjelmanmuutos_25.2.2021_4.pdf/9d6688c5-a3a1-46ce-94e9-cc8f562ea51e
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2020/11/Satakunnan-kasvun-mahdollisuus-loppuraportti-MH-21.12.2020.pdf
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2020/11/Satakunnan-kasvun-mahdollisuus-loppuraportti-MH-21.12.2020.pdf
https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2020/11/Satakunnan-kasvun-mahdollisuus-loppuraportti-MH-21.12.2020.pdf
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• Hankkeen tulee tukea Satakunnan Maakuntaohjelman 2018–2021 toteuttamista sekä 
älykkään erikoistumisen vahvistamista: http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma   

• Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee olla selkeät ja tarkasti määritellyt. 

• Hankkeen toimenpiteet voivat sisältää kokeilun ja testaustoiminnan elementtejä. 

• Ongelman ja ratkaisun välillä tulee olla selkeä yhteys. 

• Hankkeen tulee perustua kohderyhmän todennettuun tarpeeseen. 

• Hakemuksesta tulee selkeästi ilmetä, mitä tuotoksia hankkeella tavoitellaan ja kuka on 
vastuussa jatkotyöstä hankkeen päätyttyä.  

• Kertakorvaushankkeiden (LUMP SUM) osalta tavoiteltavien tuotosten tulee olla niin selkeästi 
määriteltynä hakemuksessa, ettei maksatushakemusta käsiteltäessä voi jäädä epäselväksi, 
onko hanke toteutettu rahoituspäätöksen mukaisesti.  

• Satakuntaliitto arvioi hankehakemusten kaikkien toimien ja kustannusten tarpeellisuuden 
sekä kohtuullisuuden. Arviointia varten hakijaa voidaan pyytää toimittamaan selvityksiä esim. 
hintatasosta.  

• Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan 
kehittämiseen. 

 
Flat rate -hankkeet 
 

• Myönnettävä EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeen 
kokonaisrahoituksesta.  

• Maakunnallisen yhteistyön kattavuus katsotaan eduksi hankkeelle tukiprosenttia 
määritettäessä.  

• Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta.  

• Hankkeessa on oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. 
 
Kertakorvaushankkeet (LUMP SUM)  
 

• Anottava EAKR- ja valtion rahoitusosuus voi olla enintään 80 % ja tässä nimenomaisessa 
haussa enintään 50 000 €.  

• Kertakorvausta haettaessa on toimitettava tuen suuruuden määrittelyä varten 
yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen sekä arvio ulkopuolisilta tehtävistä 
hankinnoista.  Asetuksen 358/2014 (Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista 
osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta) 9 §:ssä tarkoitettuina kustannuksina 
voidaan hyväksyä 24 prosenttia hankkeen palkkakustannuksista vastaava määrä. 

• Kertakorvaushanke voi sisältää palkka- ja välillisten kustannusten lisäksi ostopalveluita ja 
muita kustannuksia.  

• Kertakorvausta koskevassa hakemuksessa on yksilöitävä hankkeessa saavutettava tuotos tai 
tehtävä toimenpide sekä toteutumisen todentamiseksi esitettävät asiakirjat siten, että 
hankkeen toteutumisesta rahoituspäätöksen mukaisesti voidaan varmistua ennen tuen 
maksamista. 

• Maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. 
Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu. Jos 

http://www.satakuntaliitto.fi/maakuntaohjelma
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sovitun tuloksen saavuttamisesta kokonaisuudessaan ei voida varmistua, mitään 
kustannuksia ei voida korvata. 

• Kertakorvaushankkeissa Satakuntaliitto painottaa kansainvälistymistä edistäviä toimia 
(pyrkimyksiä verkostoitua teemakohtaisesti EU:n tasolla ja saada rahoitusta maakunnallisesti 
merkittäville aluekehittämisteemoille esim. Horisontti-ohjelmasta). 

 
Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään 
perjantaina 7.5.2021. Tietojärjestelmä on osoitteessa: www.eura2014.fi .  Rahoitusta haetaan 
sähköisesti. Huom! KATSO-tunnistautuminen on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten 
käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätietoja tunnistautumisesta ja valtuuksia koskevista 
muutoksista löytyy www.rakennerahastot.fi -sivustolta.  
 

• Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Kestävää kasvua ja työtä – Suomen 
rakennerahasto-ohjelman muutosasiakirjaan, joka koskee React EU:n uusia toimintalinjoja ja 
erityistavoitteita.   

 
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 esimerkiksi osana teemakohtaisia kehittämiskokonaisuuksia. 
 
Viranomainen: Pirkanmaan liitto 
Käsittelevä liitto: Satakuntaliitto  
 
Hakuvaiheessa lisätietoja Satakuntaliitossa antavat:  
 
Aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4330 
Rahoitusasiantuntija Jyrki Tomberg (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 050 569 6818 
Aluekehitysasiantuntija Krista Tupala (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4387 
Erityisasiantuntija Katja Laitinen (etunimi.sukunimi@satakunta.fi), p. 044 711 4360   
 
 

http://www.eura2014.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/4019883/LIITE_2_REACT-EU+-ohjelmanmuutos_25.2.2021_4.pdf/9d6688c5-a3a1-46ce-94e9-cc8f562ea51e
mailto:etunimi.sukunimi@satakunta.fi
mailto:etunimi.sukunimi@satakunta.fi
mailto:etunimi.sukunimi@satakunta.fi
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