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Yksivaiheinen haku: ei ideahakua, vaan hakemus 

jätetään suoraan EURA-järjestelmään

Linkit asiakirjoihin 9.9.2019: 

www.rakennerahastot.fi => ajankohtaista => hakuajat => 

Etelä-Suomen hankehaut

syys loka marras joulu tammi

Haku avautuu 9.9.2019

-hakuilmoitus

-hakuaineisto

-Uudenmaan liiton 

hakuinfo 9.9. klo 10-12, 

vain verkossa

Haku sulkeutuu 

17.10.2019

Hankkeiden arviointi, hallinnollinen käsittely 

(MYRS, MYR, maakuntahallitus) 
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http://www.rakennerahastot.fi/


Myöntövaltuudet

• Ohjelmakauden 2014-2020 myöntövaltuutta jäljellä 

Etelä-Karjalassa noin 1 M€. 

• Toimintalinja 1 (TL 1) noin 200.000 €

• Toimintalinja 2 (TL 2) noin 800.000 €
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Haussa avoinna rr-ohjelman toimintalinja 1 ja 2 ja niiden kaikki 

erityistavoitteet

• 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen

• 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

• 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden kehittäminen  Uusiutuvan 
energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen 
(yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat)

TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
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• 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen 
alueellisten vahvuuksien pohjalta (kohderyhmänä yritykset, 
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot)

• 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen (yritykset)

• 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 
kehittäminen (yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, 
kunnat)

TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
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Etelä-Karjalan liiton haun painopisteet

Älykkään palvelutuotannon edistäminen

 Pk-yritysten uudet liiketoimintamallit (TL1)

 Pk-yritysten innovaatiokyvykkyyden kehittäminen (TL2)

 Julkisten palvelurakenteiden uudistaminen (TL2)

 Kuntalähtöiset toimet vähähiilisyyden edistämiseksi (TL2)

Kansainvälisen yhteistyön ja osaamisen syventäminen 

innovaatiostrategian toteuttamiseksi 
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Kun valmistelet EAKR-hankeideaa, tarkista, että…

• Hanke sopii Kestävää kasvua ja työtä - Suomen 

rakennerahasto-ohjelmaan. Vastaako erityistavoitteen 

toimenpiteisiin ja tavoitteisiin?

• Hanke tukee Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018–

2021 ja alueellisen innovaatiostrategian tavoitteita

• Hakemuksen kirjallinen osio vastaa taustalomakkeilla 

esitettyjä kustannuksia. Huom! Kustannukset esitettävä 

yksityiskohtaisesti, jotta vältytään turhilta 

täydennyspyynnöiltä. 

Hakemukset pisteytetään (1-5) erityistavoitteiden 

valintaperusteiden mukaan ja korkeimmat pisteet 

saaneet hakemukset rahoitetaan.   

6.9.2019Etunimi Sukunimi7



Rahoituksen hakeminen
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Varsinainen hakemus jätetään sähköisesti EURA 

2014-järjestelmässä

• Täysin sähköinen asiointi 

• Asiointi EURA 2014 - järjestelmässä edellyttää hakijalta 

sähköistä Katso-tunnistautumista

• Katso-tunnistautumispalvelusta saa lisätietoja osoitteesta 

https://yritys.tunnistus.fi

• Viranomainen antaa päätökset sähköisesti EURA2014-

järjestelmässä
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https://yritys.tunnistus.fi/


Hakemuksen liitteet 

• Ulkopuolisesta rahoituksesta sitoumus, joka on 

toimitettava mielellään jo rahoitushakemuksen liitteenä, 

mutta viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä. 

• yhteishankkeissa aiesopimus, jolla osatoteuttajat 

sitoutuvat yhteishankkeeseen, valtuuttavat hallinnoijan 

jättämään EURA 2014-hakemuksen puolestaan ja sopivat 

yhteishankkeen toimintamallista. Varsinainen sopimus 

toimitettava ennen rahoituspäätöksen tekemistä.  

• alv-selvitys (mikäli hakemuksella ilmoitettaviin 

kustannuksiin sisältyy alv) 

• tarvittaessa erittely hakemuksen salassa pidettävistä 

tiedoista (poikkeus)
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Hakemusten käsittely ja valintaprosessi

• Hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä jätetään 

Uudenmaan liitolle

• Hakemusten käsittely, arviointi ja pisteytys Etelä-Karjalan  

liitossa

• Käsittely maakunnan MYR sihteeristössä ja jos haettu 

avustus yli 300.000 €, käsittely myös MYR:ssä. 

Maakuntahallitus päättää rahoituksen myöntämisestä

• Uudenmaan liitto tekee juridisen rahoituspäätöksen 

EURA2014-järjestelmässä
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Tuen myöntämisen yleiset edellytykset 

ja tuen määrä

12



Edellytyksiä tuen myöntämiselle

• Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen 

liiketoiminnan kehittämiseen tai sen oman liiketoiminnan 

toteuttamiseen

• Ei saa käyttää yleisenä toimintatukena

• Tuen saajalla oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytyksen 

toteuttaa hanke

– Myös edellytykset vastata toiminnan jatkuvuudesta hankkeen 

jälkeen

• Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä

• Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä 

määrää

• Tuen hakijan tulee osallistua itse (omarahoitus) hankkeeseen. 

Yhteishankkeessa koskee kaikkia toteuttajia. 
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Tuen määrä ja omarahoitus

• Kehittämishankkeen tuen säädösten mukainen enimmäismäärä 

80 %, mutta hakijan kannattaa varautua enintään noin 70%:n tukeen

• Investointihankkeessa tuen enimmäismäärä 70 %

• Kehittämishankkeen sisältämät investoinnit erilliseksi hankkeeksi 

(selvitä tarve rahoittajan kanssa)

• Tuki ei saa kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä 

määrää - kaikilla tuensaajilla on myös omarahoitusosuutta 

– Osan rahoitusosuudesta voi kerätä muualta, esimerkiksi kunnilta, 

kaupungeilta tai yrityksiltä

• Jos hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset, ne voivat maksaa 

hankkeelle osallistumismaksua

– Hankkeeseen osallistuvien yritysten maksamat 

osallistumismaksut katsotaan tuloksi hankkeelle. 

– Toteutuneet tulot vähennetään tukikelpoisista kustannuksista 

maksatuskausittain
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Kustannusten korvausperusteet

1) Osa hankkeen kustannuksista korvataan prosenttimääräisenä 

osuutena hankkeen palkkakustannuksista (flat rate)

2) Kertakorvaus  (lump sum): julkinen rahoitus max 100.000 €

 Päätöksen hankkeen kustannusmallista tekee tuen myöntävä 

viranomainen

 EAKR-osarahoitteisissa hankkeissa ei hyväksytä luontoissuorituksia 

(erikseen raportoitavia kustannuksia) osana hankkeen kustannuksia 

tai rahoitusta. 
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Prosenttimääräinen korvaus (flat rate) EAKR-

hankkeissa – kaksi vaihtoehtoa

• EAKR:ssä joko 24% tai 15% hankkeen hyväksyttävistä 

palkkakustannuksista

– 15 % on käytössä hankkeissa, joissa hankkeen sisällöstä 

johtuen on erityisen korkeat matkakulut (erittäin poikkeuksellista 

Etelä-Suomessa)
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Flat rate 24 % Flat rate 15 %

1) Hankkeen matkakustannukset

2) Toimistokustannukset

3) Hankehenkilöstön osallistumismaksut 

koulutuksiin ja seminaareihin

4) Hankehenkilöstön työterveyskustannukset

5) Hankehenkilöstön toimitilat, koneet ja laitteet

6) Ohjausryhmän kustannukset 

kohdat 2–6 eli muut välilliset kustannukset paitsi EI 

matkakustannuksia, jotka ilmoitetaan hankkeen 

välittöminä kustannuksia. 



Kertakorvausmalli (Lump sum)

• Sopii pienille hankkeille, joiden tuotokset ovat helposti ja 

selkeästi todennettavissa. 

– hankkeen tulokset ja toteutettavat toimenpiteet oltava selkeästi ja 

yksiselitteisesti määriteltävissä.

– hakija toteuttaa vähintään puolet hankkeesta itse (palkat)

• Julkisen rahoituksen osuus on korkeintaan 100 000 €

• kustannusarviossa voidaan käyttää 24 % 

yleiskuluprosenttia (flat rate)
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Yhteishankkeet

• Yhteishankkeessa tuensaajat vastaavat projektista 

yhteisvastuullisesti. 

– Jokaisen tuen hakijan on täytettävä tuen saajille asetetut 

edellytykset (mahdolliset tuensaajat määritelty ohjelma-

asiakirjassa)

– Yhteishankkeen jokainen tuensaaja osallistuu hankkeeseen 

omalla rahoituksellaan 

• Hakijoiden keskuudesta valittu päätoteuttaja jättää yhden 

yhteisen EURA-hakemuslomakkeen kaikkien 

yhteishankkeen toteuttajien puolesta. 
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Ylimaakunnalliset hankkeet

• Hankekonsortio tapauskohtaisesti ratkaisee jätetäänkö 

yksi  yhteinen hakemus yhteishankkeelle vai jättääkö 

kukin osatoteuttaja oman erillisen hakemuksensa. 

– Yksi yhteinen hakemus käsitellään kaikissa niissä maakunnissa, 

joihin hanke kohdistuu ja joista sitä rahoitetaan

– Erilliset hakemukset käsitellään kohdemaakunnassa

• Osatoteuttajia muualta kuin Etelä-Suomen suuralueelta       

 Ota jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteys ao. maakunnan 

liittoihin ja keskustele hankkeen toteuttamismahdollisuuksista.
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Huomioita hakemuksen valmisteluun

• Aito tarvelähtöisyys

• Hankkeen uutuusarvo, innovatiivisuus

• Hankkeen kohderyhmä tunnistettava

• Konkreettiset, mitattavat tulokset

• Tutustu rakennerahasto-ohjelman tulos- ja 

tuotosindikaattoreihin jo ideahakuvaiheessa (kts. hakijan 

ohje)

• Hankkeen tulosten hyödyntäminen hankkeen jälkeen

• Hankkeen nimi lyhyt, mutta kuvaava
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Jo rahoitetuista hankkeista löytyy tietoa

www.eura2014.fi/rrtiepa/

Etelä-Karjalan liitossa hakua koskeviin kysymyksiin 

vastaavat

Satu Sikanen (satu.sikanen@ekarjala.fi) 

Laura Peuhkuri (laura.peuhkuri@ekarjala.fi)

Merja Taipale (merja.taipale@ekarjala.fi)

Jari Lantta (jari.lantta@ekarjala.fi)
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Kiitos!


