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•

Ensimmäisellä hakukierroksella Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on haettavana rahoitusta seuraavilta toimintalinjoilta:

•

1 Innovatiivinen Suomi
• ET 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
• ET 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

•

2 Hiilineutraali Suomi
• ET 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• ET 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
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ET 1.1. RAHOITUSTA VOIDAAN
MYÖNTÄÄ VAIN ALUEEN ÄLYKKÄÄN
ERIKOISTUMISEN TEEMOIHIN

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi
Erityistavoite 1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton kehittäminen ja parantaminen
- Rahoitettavilla hankkeilla tuetaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia ml. kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa ja digitalisaatiota
- Rahoituksella tuetaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeista lähtevien innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen, avointen toimintamallien sekä kokeilu-, pilotointi-,
demonstraatio- ja oppimisympäristöjen sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä ja yhteiskäyttöä.
- Tuettavalla toiminnalla edistetään myös vihreää siirtymää tukevaa TKI-toimintaa.

•

vahvistetaan osaamista, ennakointi- ja innovointitoimintaa edistämällä pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja
kaupallistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä

•

tuetaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeista lähtevien innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen, avointen toimintamallien sekä kokeilu-, pilotointi-, demonstraatio- ja
oppimisympäristöjen sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä ja yhteiskäyttöä

•

luodaan TKI-yhteistyömalleja ja toimintatapoja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyölle, osaamisen ja
teknologian siirrolle (ml sekä kulttuuri- ja luovan osaamisen paremmalle hyödyntämiselle TKI-toiminnassa)

•

kehitetään elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyötä sekä elinkeino- ja työelämälähtöisen soveltavan tutkimuksen hyödyntämistä yritystoiminnassa (tutkimuksessa
syntyneen tiedon kanavoimista yritysten ja yhteiskunnan käyttöön)

•

tuetaan älykkääseen erikoistumiseen liittyviä alueiden ja alojen välisiä sekä kansainvälisiä kumppanuuksia

•

edistetään teknologioiden uutta soveltamista ja tuetaan uusien teknologioiden käyttöönottoa ja skaalautumista

•

tuetaan huippuosaamisen soveltamista ja teknologisten valmiuksien parantamista sekä edistetään ympäristöä säästävien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien
pilotointia ja demonstraatioita sekä niiden käyttöönottoa ja kaupallistamista
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Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten
ja julkishallinnon hyväksi
• Hankkeilla tavoitellaan digitalisaatioon, datatalouteen ja teknologisiin murroksiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kattavaa hyödyntämistä.
• Tukea myönnetään hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa, yksityisen ja julkisen sektorin haasteissa ja kehittämisessä,
palveluiden kehittämisessä ja saavutettavuudessa, jatkuvassa oppimisessa sekä teknologisiin murroksiin liittyvien uusien liiketoimintamahdollisuuksien
kehittämisessä.

•

tuetaan uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla

•

edistetään digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden soveltamista ja hyödyntämistä (esim. avoin data, robotiikka, automaatio, IoT, kyberturvallisuus, data-

analytiikka, tekoäly)
•

tuetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä ja palvelujen yhteiskehittämistä ja parannetaan tietojen hyödynnettävyyttä kehittämällä
yhteentoimivuutta

•

tuetaan investointeja uusien digitaalisten ratkaisujen pilotointiin tukemalla esimerkiksi demonstraatio- ja laboratorioympäristöjä kehitysalustoina

•

edistetään jo rakennettujen tehokkaiden tietoliikenneverkkojen käyttöönottoa ja täysimääräistä hyödyntämistä

•

tuetaan liikenteen datan reaaliaikaisuuden parantamista ja liikennepalveluja sekä tilanne ja olosuhdetietoja koskevan tiedon edistämistä valtakunnallisella ja
alueellisella tasolla

•

uusien teknologioiden ja digitaalisten työkalujen ja tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintamallien ja -prosessien kehittäminen, soveltaminen ja käyttöönotto yritysten,
palvelujen ja ratkaisujen kehittämisessä 
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Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi
ET 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja
kasvihuonepäästöjen vähentäminen
- Energiatehokkuuden kehittämisen ja uusiutuvan energian ratkaisujen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen
- Tuetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteiskehittämistä (tutkimus- ja koulutussektori, elinkeinoelämä, kunnat ja kuntayhtymät)

• tuetaan tutkimusperusteisten toimintamallien sekä demonstraatio-, tutkimus-, pilotointi- ja oppimisympäristöjen kehittämistä, käyttöönottoa ja yhteiskäyttöä
• edistetään ja tuetaan energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää uusiutuvaa energiaa koskevaa yhteistyötä yrityssektorin, kuntien, tutkimustahojen ja kolmannen sektorin kanssa
• edistetään puhtaisiin energialähteisiin ja hajautettuun monipuoliseen energiantuotantoon liittyvää TKI- työtä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• kehitetään uusien energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista yrityksissä sekä edistetään
niihin liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista
• tuetaan hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista
• edistetään teollisuuden prosessien ja koneiden sähköistämisen energiatehokkuutta ja energiaomavaraisuuden parantamista, sekä digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa
• kehitetään energiatehokasta puurakentamista, rakentamisen kestävyyttä ja pitkään hiiltä sitovia tuotteita ja tuotantotapoja sekä rakentamisen ja rakennusten käytön energia- ja
materiaalitehokkuutta huomioiden rakennusten koko elinkaari
• kehitetään työkaluja hiilineutraalisuustavoitteiden monitorointiin ja seurantaan osana kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämistä sekä elinkeinoelämälähtöistä
tutkimusta
• kehitetään keinoja hyödyntää vertailukelpoista päästödataa ja tietoa erilaisten toimenpiteiden potentiaalisista päästövähennyksistä, kustannuksista ja hyödyistä erityisesti energiaasioissa
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Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi
ET 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
- Luonnonvarojen kestävä käyttö sekä materiaalitehokkuuden edistäminen eri tuotantoprosesseissa aina energian tuotannosta lähtien
- Perinteiset rajat ylittävä yhteistyö eri toimijoiden, sektoreiden ja yritysten välillä ml. kunnat ja alueet innovatiivisten hiilineutraalien elinkeinojen ja
kiertotalouden kasvualustoina

•

tuetaan ympäristöä säästävien tuotteiden, materiaalien, tuotantomenetelmien ja ekologisen kompensaation pilotointia sekä niiden käyttöönottoa ja kaupallistamista

•

kehitetään kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin sekä hiilenkiertoon liittyvää TKI-toimintaa, demonstraatioympäristöjä ja TKIekosysteemejä

•

kehitetään toimintamalleja jätteen synnyn ehkäisyyn ja uudelleenkäyttöön sekä tuotteita korvaavien palvelujen kehittämiseen

•

kehitetään älykästä materiaalien hallintaa, jossa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja sivuvirtoja sekä varaudutaan entistä kunnianhimoisempaan
jätehuoltopalvelun tasoon sekä aiempaa laajempaan yhteistyöhön

•

kehitetään luonnonvara-alan kestävyyttä ja nostetaan luonnonvarojen ja teollisuuden sivutuotteiden jalostusastetta

•

edistetään ympäristö-, metsä-, vesi- ja luonnonvaratietojen digitaalista hyödyntämistä luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi

•

tuetaan julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi

•

edistetään osallistumista olemassa oleviin teollisten symbioosien verkostoihin sekä tuetaan uusien teollisten symbioosien syntymistä

•

edistetään jätteen määrää vähentävää toimintaa sekä tuetaan lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistävien palvelukonseptien kehittämistä

•

tuetaan julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi
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Kiitos!
Rahoitusasiantuntijat:
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