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Syksyllä päättyviä rahoitushakuja 
Itä- ja Pohjois-Suomessa

1. Rakennerahasto-ohjelman syksyn haut 
a) Niiden osana: Ylimaakunnallinen teemahaku

tukemassa ELMO-strategian* toimeenpanoa
§ Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut
§ ICT ja digitalisaatio

2. ELMO yrityspilotti –haku (ELMO High impact action call)

*Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa 
(ELMO) älykkään erikoistumisen strategia 
https://issuu.com/ip-suomi.elmo

https://issuu.com/ip-suomi.elmo


Syksyllä päättyviä rahoitushakuja 
Itä- ja Pohjois-Suomessa
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Rakennerahasto-ohjelma

Maakuntaliitot

Ely-keskukset

RR-haut vakiintuneen käytännön 
mukaan (ns. ”normihaut”)

Hakukuulutukset:
Rakennerahastot.fi

RR-haut vakiintuneen käytännön 
mukaan (ns. ”normihaut”)

Hakukuulutukset:
Rakennerahastot.fi

Teema-
haku

Euroopan komission 
erillisrahoitus

300 000 €

ELMO yrityspilotti 
-haku

(High impcat action call)
elmo-enf.eu/hiaELMO



Syksyn 2019 hakukierroksen rakennerahasto-
ohjelman teemahaku Itä- ja Pohjois-Suomessa

• Osa Elinkeinot murroksessa (ELMO) –strategian toimeenpanoa 
– rakennerahasto-ohjelman sisältöjä ja tavoitteita toteuttaen

• Teemahaulla halutaan aktivoida ylimaakunnallisten hankkeiden 
syntymistä 
– Uudet kumppanuudet ja verkostot, olemassa olevien vahvistaminen, 

toisiaan täydentävän osaamisen jakaminen jne.

• Maakuntaliittojen välinen 
– Ely-keskukset tukevat teemoja ja ylimaakunnallisia 
hankkeita osana normaalia rahoitustoimintaansa

6.9.2019Etunimi Sukunimi4

Teema-
haku

ELMO
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ELINKEINOT 
MURROKSESSA 

ELMO

HAUN TEEMAT



Haun teemat tukemassa 
ELMO-kasvualoja
Puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut
- IP-alueella korostuu luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä 

hyödyntäminen
- Esim. ratkaisuja liittyen mm. ympäristöhaasteisiin, energiaan ja 

luonnovarojen kestävään käyttöön
- mm. Energia- ja materiaalitehokkuus, kiertotalous, sivuvirrat, 

uusiutuvan energian käyttö, cleantech, päästöjen hallinta, jne…

ICT ja digitalisaatio
- Keskeistä elinkeinojen uudistumisessa
- Esim. digitaaliset ratkaisut tukemassa vähähiilistä taloutta (tuotteet, 

materiaalit, menetelmät, muut innovaatiot, ym.) tai yritysten kasvua 
ja kansainvälistymistä ELMO-strategian kasvualoilla
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Kasvualat / ELMO-strategia:Kemianteollisuus, kestävä kaivannaistoiminta,
valmistava teollisuus, 
kestävä matkailu ja vetovoimabiojalostus ja uudet tuotteet, uudet kehittyvät alat



Hakuohjeita

• Hankkeissa tulee olla toteuttajia vähintään kahdesta, mutta 
mieluummin useammasta Itä- ja Pohjois-Suomen (IP) alueen 
maakunnasta.

• Toiminnan ja hyötyjen tulee kohdistua pääasiassa IP-maakuntiin
• Hakemus jätetään sen alueen maakuntaliittolle EURAssa, jonka 

toiminta-alueella päähakija toimii 
• Haun päättyminen: tarkasta rakennerahastot.fi (vaihtelee 30.9. – 4.10.)
• Hakemukset arvioidaan rr-ohjelmalle hyväksyttyjen 

valintaperusteiden* (yleiset + erityistavoitekohtaiset) mukaisesti 
IP-maakuntaliittojen yhteistyönä. 

• Hakemusten tulee tukea myös ELMO-strategian ja 
kohdemaakuntien maakuntaohjelmien toimeenpanoa
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* Rakennerahastot.fi >hakijalle



Rakennerahasto-ohjelman hakukuulutukset 

1. rakennerahastot.fi
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2.

3.

teema
haku
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Kiitos!
Pico Ruivo, 1860 m


