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Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi
toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta.
Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista.
 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)
•
•
•
•

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

 TL2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
•
•
•

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen


•
•
•

•
•
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TL3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistäminen
7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen
TL4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
TL5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
26.1.2018työ- ja toimintakyvyn varmistaminen
10.1. Työelämän ulkopuolella olevien

1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne ja
logistiikkayhteyksien parantaminen
Rahoitettavat toimenpiteet esim.
 Kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia liikenneyhteyksiä älyliikenteen
mahdollisuudet huomioiden mm. yrityskeskittymiin ja -puistoihin,
liikenne- ja logistiikkaterminaaleihin sekä teollisen tuotannon ja
jalostuksen kannalta keskeisille alueille
 Kehitetään alueen pk-yritystoimintaa tukevia matka- ja kuljetusketjuja
sekä logistiikkakeskuksia
 Erityistavoitteen 1.2 hankkeet ovat lähtökohtaisesti lisäosia pkyritystoiminnan kehittämisen päätukitoimelle
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Etunimi Sukunimi

26.1.2018

3.2 Uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Rahoitettavat toimenpiteet esim.
 Tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien
kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa
 Tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja
tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita
 Kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja
 Luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia
verkostoja ja yhteistyömuotoja
Hakijoina mm:
- tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinoyhtiöt, kunnat, yhdistykset
 EAKR-rahoituksesta kohdistetaan 25 % vähähiiliseen
talouteen siirtymistä edistäviin toimenpiteisiin
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4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien
kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Rahoitettavat toimenpiteet esim.
 Kehitetään alueen elinkeinoelämää tukevaa tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnan infrastruktuuria
 Lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten
oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten T&K&I-yhteistyötä
 Vahvistetaan alueiden älykästä erikoistumista ja osaamisympäristöjä
Hakijoina muun muassa:
• tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinoyhtiöt, kunnat, yhdistykset
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5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Rahoitettavat toimenpiteet esim.
 Tuetaan pk-yritysten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien
kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa
 Tuetaan uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien
prototyyppejä ja pilotointeja
 Kehitetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja
kokeiluja sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosesseja
 Kehitetään ympäristöhaittoja ja -riskejä vähentäviä innovaatioita
 Edistetään ympäristön laatuun ja kestävään hyödyntämiseen liittyvää
T&K&I -toimintaa ja sitä tukevia pilotointi- ja demonstraatiohankkeita
Hakijoina mm:
- tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinoyhtiöt, kunnat, yhdistykset
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Rahoituksen hakemisesta
 Kaikkien rahoittavien hankkeiden tulee tukea valittua erityistavoitetta ja
POKAT 2021 maakuntaohjelmaa
 Jatkuva haku: hakemukset jätetään sähköiseen EURA2014 -järjestelmään
(www.eura2014.fi)
 Laadi realistinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma ja kustannusarvio (tuki max 70 %)
 Kiinnitä huomiota tuotosindikaattoreihin
 Osallista tärkeimmät sidosryhmät ja kumppanit mukaan jo suunnitteluvaiheessa
 Mieti, miten hankkeen tulosten pysyvyys ja/tai toiminnan jatkuvuus taataan?
 Tuensaajan tulee itse osallistua hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin
→ koskee yhteishankkeessa kaikkia tuensaajia
 Lisäksi hankkeessa voi olla rahoitusta esim. kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta tai
yrityksiltä
 Sitoumukset muusta rahoituksesta on hyvä sopia alustavasti jo hankkeen
suunnitteluvaiheessa (aiesopimukset) ja toimittaa ne hakemuksen mukana
 Keskustelu rahoittajan kanssa jo ennen hakemuksen jättämistä
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Lisätietoja
 Lisätietoa hankehausta ja rahoitusohjelmasta: rakennerahastot.fi
 Rakennerahastojen tietopalvelu: eura2014.fi/rrtiepa
 Tietopalvelu sisältää tietoja ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitetuista
hankkeista.

KIITOS!
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