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• Hakuilmoitus löytyy EURA 2021 -
järjestelmästä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

• Hakutunnus: POKLII-004

• Hakuaika: 22.8.-13.11.2022

• Uuden EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) mukainen 
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Haettavana olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet

Toimintalinjan 1 ja 2 
erityistavoitteet:

1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja 
kehittyneiden teknologioiden
käyttöönoton kehittäminen ja 
parantaminen

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon 
hyväksi

2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden
edistäminen ja kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen

2.3. Kiertotalouteen siirtymisen

edistäminen

EAKR ESR+ JTF
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Tuettava toiminta
• Yleishyödylliset kehittämishankkeet, jotka edistävät:

− Elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa -> osaamisen siirto
− Uuden teknologian käyttöönottoa ja sen hyödyntämistä
− Digitalisaatiota ja sen hyödyntämistä mm. TKI-toiminnassa, yksityisen ja julkisen sektorin 

haasteissa ja kehittämisessä, palveluiden kehittämisessä ja saavutettavuudessa
− Energiajärjestelmän muutosta, energiatehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
− Luonnonvarojen kestävää ja säästeliästä käyttöä sekä materiaalitehokkuutta eri 

tuotantoprosesseissa aina energiantuotannosta kaivosteollisuuteen sekä julkisen sektorin 
toiminnassa

• Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun sekä rahoitettavien toimenpiteiden 
tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

• Hankkeilla tulee olla selkeä ja perusteltu tarve
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Valintaperusteet

• Jokaisen hankehakemuksen tulee täyttää yleiset valintaperusteet

• Hakemukset pisteyteteen erityisten valintaperusteiden pohjalta ja asetetaan sen perusteella 
paremmuusjärjestykseen. Pisteytyksellä arvioidaan kuinka hyvin hanke edistää ohjelman toteutusta.

− Asteikko 0-5, horisontaalisten valintaperusteiden pisteytys asteikolla 0-3

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan 
maakuntaohjelman teemaa.

− Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
− Osaava elo – koulutus ja osaaminen
− Hyvä olo – hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat
− Ilmastokestävyys ja luonnon lumo
− Saavutettavuus – toimiva liikennejärjestelmä

• Lisäksi erityistavoitteesta 1.1 rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä Pohjois-Karjalan 
älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä.
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Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja 
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Tärkeimpiä kohderyhmiä: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, valtion 
viranomaiset, kunnat ja kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit sekä yhdistykset ja säätiöt.

• Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- tai innovointitoimintaa tai uusien teknologioiden kehittämistä

• Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja 
kaupallistamista tai uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä

• Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä: uudistuva 
teollisuus ja kehittyvät teknologiat, puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä tai innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut.
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100 % ÄES

Kaikissa erityistavoitteissa – Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä

ja esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa



Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen 
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Tärkeimpiä kohderyhmiä: yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, kunnat ja 
kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit, seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä yhdistykset, 
osuuskunnat ja säätiöt

• Hanke edistää digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa

• Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista tai hyödyntämistä

• Hanke tukee älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja digitalisaatiota

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman vähintään yhtä 
"digitaalisuus" -läpileikkaavan teeman kehittämistavoitteista: tasa-arvoinen digitaalinen saavutettavuus, uudet tuotteet 
ja palvelut, ilmastokestävä opiskelu ja työskentely tai digitaitojen kehittäminen.

Kaikissa erityistavoitteissa – Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä

ja esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa



Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Tärkeimmät kohderyhmät: yritykset, kehittämisyhtiöt, kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen 
asteen koulutuksen järjestäjä, seurakunnat ja seurakuntayhtymät, yhdistykset ja säätiöt

• Hanke tukee hiilineutraalien ratkaisujen tai toimintamallien kehittämistä

• Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin tai energiatuotannon monipuolistamiseen liittyvää ja 
energiatehokkuutta lisäävää tutkimus- ja kehitystyötä

• Hanke on kansallisen ilmasto- ja energiastrategian (NCEP) mukainen

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman vähintään yhtä 
kehittämistavoitetta: energian tuotannon ja käytön murrokseen sopeutuminen, energiatehokkuuden TKI-toiminnan 
ja teknologian kehittäminen, resurssitehokkuuden lisääminen tai elinkeinotoiminnan ja liikenteen negatiivisten 

ilmastovaikutusten vähentäminen.
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Kaikissa erityistavoitteissa – Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja

esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa



Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tärkeimmät kohderyhmät: pk- ja mikroyritykset, kehittämisyhtiöt, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen 
asteen koulutuksen järjestäjät, työmarkkina- ja muut järjestöt, seurakunnat ja seurakuntayhtymät, yhdistykset ja säätiöt

• Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin tai hiilenkiertoon liittyvää TKI-
toimintaa

• Hanke tukee kiertotalouden tiekarttojen valmistelua

• Hanke edistää hiilensidontaan ja/tai hiilinieluihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä

• Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa: edistää materiaali-
ja energiatehokkuutta sekä luonnonvarojen kestävää ja optimaalista käyttöä, tuoda kiertotalous luontaiseksi 
osaksi eri sektoreiden toimintaa ja vahvistaa alueen kiertotalouden yhteistyöverkostoa, vahvistaa kiertotalouden 
yritystoimintaa ja kehittää uusia teknisiä ratkaisuja ja osaamista.

Kaikissa erityistavoitteissa – Horisontaaliset valintaperusteet:
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja

esteettömyyttä
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa



Tuen määrä ja kustannusmallit

• Tuen enimmäismäärä: 75 %
− Hakijan on myös itse osallistuttava hankkeen rahoitukseen. Hankkeessa voi olla myös muuta osarahoitusta, esimerkiksi 

yksityistä rahoitusta.

• Hankkeen kokonaiskustannukset max. 200 000 €

• Kustannusmalli: kertakorvaus kehittäminen
− Kustannusarvio lasketaan flat rate 7 % mukaan

• Hankehakua varten varatun tuen kokonaismäärä: 1 200 000 € 
− Varauduttu rahoittamaan hankkeiden loppujaksoja tarvittaessa vuosien 2022–2024 valtuuksilla valtion talousarvioon otettujen 

määrärahojen puitteissa.
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Ketä voidaan tukea?

• Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja 
yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joita ovat mm. tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset 
teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset.

• Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle 
yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen

• Ryhmähankkeet ja ylimaakunnalliset hankkeet ovat mahdollisia
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EURA 2021 –järjestelmä 1/2

• Jokainen rahoittaja julkaisee oman 
hakuilmoituksensa EURA 2021:ssä

− esillä mm. haun sisällöllinen kohdentuminen, haun kesto, 
toimintalinja, erityistavoite, käytettävissä olevat 
kustannusmallit ja valintaperusteet.

• Hankehakemus avataan 
käsittelyyn avoimen hakuilmoituksen kautta.

• Uusi sähköisen asioinnin järjestelmä, EURA 2021 
mm. hankehakemusten, maksatushakemusten, 
seurantatietojen ja loppuraporttien 
toimittamiseen viranomaisille sekä hankkeisiin 
liittyvien päätösten vastaanottoon.

• EURA ohjaa hakemuksen täyttämistä

• Automaattinen tallennus

https://eura2021.fi/

Tutustu käyttöohjeisiin
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EURA 2021 –järjestelmä 2/2

• Järjestelmään kirjautumisessa käytetään vahvaa tunnistautumista Suomi.fi -palvelun avulla. 
Tätä varten tarvitset jonkin seuraavista: 

− varmennekortti, mobiilivarmenne tai verkkopankkitunnukset.

• Hanketoteuttajalla on lisäksi oltava Suomi.fi -palvelussa myönnetty valtuus EURA 2021:n 
käyttöön. Valtuutta tarvitaan hankehakemusten valmisteluun, käsittelyyn jättämiseen ja tietojen 
hallinnointiin.

• Valtuuden myöntää hakijaorganisaation henkilö, jonka nimenkirjoitusoikeus on kirjattu 
kaupparekisteriin.

− Nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö voi kirjautua EURA 2021 -järjestelmään ilman erillistä valtuutta

• Organisaatiot, joiden nimenkirjoitusoikeuden omaavaa henkilöä ei ole kirjattu kaupparekisteriin, tulee 
jättää hakemus Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalveluun. Tällaisia toimijoita ovat 
esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset. 

• Hakemuksen käsittelyaika voi olla jopa kaksi kuukautta hakemuksen saapumisesta.

• Lisätietoja valtuuksista ja virkailijavaltuuttamispalvelusta:
• www.suomi.fi/valtuudet
• https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu
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Ennen hakemuksen jättämistä

• Tutustu huolella hakuilmoituksen sisältöön

• Tarkista, että olet jättämässä hakemuksen oikealle viranomaiselle

• Hakemuksen valmisteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton rahoitusasiantuntijoihin:

− rahoitusasiantuntija Ulla-Riitta Pölönen, p. 050 477 1023, ulla-riitta.polonen@pohjois-karjala.fi
− rahoitusasiantuntija Tiina Hyvärinen, p. 050 441 6731, tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi

• Hanketta ei tule käynnistää ennen hakemuksen jättämistä. Eikä hanketta suositella 
aloitettavan ennen myönteisen päätöksen saamista, vaikka hankkeen aloittaminen 
hakemuksen vireille tulon jälkeen onkin mahdollista.
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Hakemusten käsittely

• Hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päätyttyä.

• Hakemusten käsittelyaika n. 2-3 kuukautta. 
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Tulevat haut

• Pohjois-Karjalan rahoitushaut | Rakennerahastot

• Kehittämis- ja investointihankkeet, 16.1.-12.3.2023:
Toimintalinja 1, erityistavoitteet 1.1 ja 1.2
Toimintalinja 2, erityistavoitteet 2.1 ja 2.3

Alustava suunnitelma:

• 2. kehittämis- ja investointihankehaku: loppukevät-alkusyksy 2023

• JTF – oikeudenmukaisen siirtymän rahasto: 2 hakua, kevät ja syksy 2023

• Kertakorvaushankehaku syksy 2023

• Liikenne- ja logistiikkahankkeet (TL 3) syksy 2023
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Kiitos!

tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
050 441 6731

www.pohjois-karjala.fi

mailto:tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi

