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ETELÄ-KARJALAN LIITON
KAUTTA MYÖNNETTY 
EAKR-RAHOITUS 
OHJELMAKAUDELLA 2014-
2020

28.8.2019



KESTÄVÄÄ KASVUA JA 
TYÖTÄ 2014-2020

227.8.2019

/ Etelä-Karjalan liiton EAKR-myöntövaltuus koko 
ohjelmakaudella on noin 15 M€. 

/ Summa jakaantuu toimintalinjoittain seuraavasti: 

TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 4.5 M€

TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 
hyödyntäminen 10.5 M€

/ Jäljellä olevasta rahoituksesta (noin 1 M€) 
järjestetään hakukierros 9.9.-17.10.2019



RAHOITETTUJA 
HANKKEITA TL1

327.8.2019

/ EAKR TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

 Rahoitettuja hankkeita 11 kpl

 Erityistavoitetta ”Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen 

edistäminen” tukevia hankkeita on rahoitettu yli 3 milj. eurolla. Hankkeet 

ovat ”Kasvua kansainvälisestä matkailusta” ja ”Lake Saimaa – purest

Finland” (molemmat Go Saimaa). 

 Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamista on rahoitettu mm. 

hankkeilla ”Hyvinvointikumppanuus” (Saimaan ammattikorkeakoulu) ja 

”Omistajanvaihdokset käyntiin Etelä-Karjalan pk-yrityksissä” (Etelä-

Karjalan yrittäjät).



RAHOITETTUJA 
HANKKEITA TL2

427.8.2019

EAKR TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 Rahoitettuja hankkeita 48 kpl, joista 6 on ylimaakunnallisia. 

 Rahoitetuista hankkeista noin 34 % tukee uusiutuvan energian ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä. Hankkeita ovat mm. ”Kohti 

hiilineutraalia Etelä-Karjalaa” (Lappeenrannan kaupunki) ja ”Kasvua 

suuresta nopeudesta ja tehosta-MMW suurnopeussähkökoneiden 

ekosysteemin luominen” (LUT, kehittämis- ja investointihanke).

 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämistä tukevat mm. 

hankkeet ”Teollisuuden 3D-tulostus” (LUT) ja ”Elinvoimaa älykkäällä 

sotella” (Eksote).

 Yritysten innovaatiotoimintaa on vahvistettu mm. hankkeella 

”Rajaliikenteen sujuvoittaminen” (Imatran kaupunki)



EAKR-RAHOITUS EU-
OHJELMAKAUDELLA 
2021 - 2027
/ Komission esitys Suomen rakennerahastosaannosta myönteinen, 1,6 mrd€, kasvua 

nykykauteen 100 M€

/ Uusimaa ja Ahvenanmaa kehittynyttä aluetta, muu Suomi siirtymäaluetta

/ Kehittyneen alueen rahoitus vähintään 3-kertaistuu, yhteensä n. 180 M€

/ NSPA-rahoitus Itä- ja Pohjois-Suomeen n. 273 M€

/ Siirtymäalueen rahoituksen, n. 1033 M€, jako on kansallinen päätös; samoin ohjelmien lukumäärä

/ EAKR-rahoituksessa vahva älykkään erikoistumisen painotus, vähähiilisyystavoite pysyy 

korkealla (jopa 30 %?) rahoituksesta

/ Kaupunkipolitiikkaan 6 % EAKR-rahoituksesta (kuusi suurinta kaupunkia + kuusi muuta?) 

/ Rakennerahasto-ohjelman toimeenpano pyritään aloittamaan alkuvuonna 2021
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UUSI KANSALLINEN 
RAHOITUS 
ALUEIDEN 
KESTÄVÄN KASVUN 
JA ELINVOIMAN 
TUKEMISEEN

40 M€/v koko 
Suomeen vuosina 
2020 - 2022  



KIITOS JA 
TERVETULOA 
HAKUINFOON! OTA YHTEYTTÄ

Kauppakatu 40 D, 

53100 Lappeenranta

Tel +358 (5) 6163 100 

etunimi.sukunimi@ekarjala.fi 

kirjaamo@ekarjala.fi 

www.ekarjala.fi


