Edellisten infojen
materiaalit
• Pohjois-Karjalan avaustilaisuus, 25.10.2021
− EAKR, ESR+ ja oikeudenmukaisen siirtymän
rahaston (JTF) painopisteet ja teemat
• Rahoituksen hakeminen, 10.11.2021
− Hakuprosessi, hankehakemuksen sisältö,
ryhmähankkeet, kustannusmallit…
• Hankkeiden valinta ja toteutus, 25.11.2021
− Haku- ja valintamenettelyt, De Minimis,
indikaattorit, viestintä…
Esitysmateriaalit löytyvät maakuntaliiton
nettisivuilta:
www.pohjois-karjala.fi/tapahtumat

EURA 2021 ja
hakuilmoituksen sisältö
Tiina Hyvärinen, 26.1.2022
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
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https://eura2021.fi/

• Uusi sähköisen asioinnin järjestelmä, EURA 2021
mm. hankehakemusten, maksatushakemusten,
seurantatietojen ja loppuraporttien toimittamiseen
viranomaisille sekä hankkeisiin liittyvien päätösten
vastaanottoon.
• Lisäksi rahoittajat julkaisevat järjestelmässä
hankehakuilmoitukset, joissa määritellään:
−
−
−
−
−
−

haun nimi, viranomainen, kohdealue
rahasto, haun kesto
käytettävissä olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet
haun sisällöllinen kuvaus
käytettävissä olevat kustannusmallit, palkka- ja
matkakustannusten ilmoitustavat
yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

• Hankehakemus avataan käsittelyyn avoimen
hakuilmoituksen kautta.
• EURA ohjaa hakemuksen täyttämistä
• Automaattinen tallennus

Tutustu käyttöohjeisiin
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• 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

Hakuaika
• Hakuaika alkaa: Helmikuun puolenvälin jälkeen

− Haku avataan heti kun EURA:n hakijapuoli mahdollistaa hakemusten
täyttämisen

• Hankehakemuslomakkeita voi täyttää vasta silloin, kun
hakuilmoitus on julkaistu ja/tai haku käynnissä.
• Ryhmähankkeet mahdollisesti samassa haussa

Toimintalinjat ja erityistavoitteet
EAKR
Haettavana TL1 ja TL2
erityistavoitteet:
1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton
kehittäminen ja parantaminen

INNOVATIIVINEN
SUOMI

HIILINEUTRAALI
SUOMI

SAAVUTETTAVAMPI SUOMI

Toimintalinja 1

Toimintalinja 2

Toimintalinja 3

TKI

Energiatehokkuus ja
päästövähennykset

Digitalisaatio

Ilmastonmuutos

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen
kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon
hyväksi
2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden
edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen
2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
Linkki: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
EU:n alue- ja rakennepolitiikan
ohjelma (aura)

ESR+

PK-yritykset

Kiertotalous

TYÖLLISTÄVÄ,
OSAAVA JA
OSALLISTAVA
SUOMI

SOSIAALISTEN
INNOVAATIOIDEN
SUOMI

JTF
AINEELLISTA
PUUTETTA
TORJUVA SUOMI

Liiketoiminta
ja työpaikat

Työllisyys

Liikenne

Osaaminen

Yhdenvertaisuus ja
osallisuus

OIKEUDENMUKAISEN
SIIRTYMÄN
SUOMI

Lastensuojelu,
nuoret

Ruoka-apu

TKIinvestoinnit ja
uudet ratkaisut

Turvetuotantoalueiden
kunnostus ja
muuttaminen

Tuen määrä ja kustannusmallit
• Tuen enimmäismäärä:

− kehittämishankkeissa 80 %
− kehittämishankkeeseen sisältyvissä investointihankkeissa 70 %

• Kaikissa hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja
hankkeen kustannusten korvaamiseksi joko osittain tai kokonaan
• Hakuilmoituksessa kerrotaan ko. haussa käytettävissä olevat
kustannusmallit ja palkkojen ilmoitustapa
• Tukikelpoisuusasetus 866/2021 (5-10§,13-15§)

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

Ennen hakemuksen jättämistä
• Tutustu huolella hakuilmoituksen sisältöön
• Tarkista, että olet jättämässä hakemuksen oikealle viranomaiselle

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

− rahoitusasiantuntija Katja Riikonen, p. 050 570 3277, katja.riikonen@pohjois-karjala.fi
− 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.

Hakemusten käsittely
• Hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päätyttyä.
• Hakemusten käsittelyaika n. 2-3 kuukautta.

Kiitos!
tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
050 441 6731
www.pohjois-karjala.fi

