Hakuilmoitus 1.6.2022

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman
tukeminen (AKKE) -määrärahan haku avautuu
1.6.2022
Uudenmaan liitto avaa AKKE-rahoitushaun. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myönsi Uudenmaan
liitolle valtioneuvoston 30.03.2022 tekemän päätöksen mukaisesti AKKE mukaista määrärahaa
(alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) seuraavien Uudenmaan ALKE-keskustelujen
teemojen toimenpiteisiin: Uusimaa hiilineutraaliksi vuonna 2030 mennessä, Uudenmaan TKIpanostusten kasvattaminen ja Osaavan työvoiman saatavuus yhteensä 3 908 000 €, josta
haettavaksi avataan 2 733 000 €.
AKKE-rahoitusta voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi
voittoa tavoittelemattomat elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijat sekä järjestöt toimialasta
riippumatta. Sen sijaan yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen maakunnan liitto ei voi
myöntää tukea.

Hakuteemat sekä arviointi- ja valintakriteerit
Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Uusimaa-ohjelman 2022–2025 ja sekä soveltuvin osin
alueellisen innovaatiostrategian (RIS3) toteuttamista. AKKE-rahoitusta suunnataan seuraavien
teemojen mukaisiin hankkeisiin. Mikäli hakemuksille asettuja tavoitteita riittävän hyvin täyttäviä
hakemuksia ei saada, niin Uudenmaan liitto pidättää itselleen oikeuden kohdentaa rahoituksen
toisin kuin mitä seuraavissa varauksissa on ohjeellisesti asetettu tavoitteiksi.
Hakuteemat
1. Hiilineutraali kiertotalous Uudellamaalla:
Tarkennetut hakuteemat:
1.1.

Laaja ekosysteemihanke, jolla edistetään kiertotalouden alueellista ja
kansainvälistä yhteistyötä sekä sopimuksellisuutta ja ekosysteemien
kehittämistä Uudellamaalla (ohjeellinen varaus 1 hanke, AKKE-rahoitus
550 000 €)

1.2.

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ympäristön kannalta kestävä
jakamistalous (ohjeellinen varaus 1 hanke, AKKE-rahoitus 150 000 €)

Hankkeen tulee mahdollisimman hyvin täyttää seuraavat kriteerit:
• Hanke edistää merkittävästi Uudenmaan hiilineutraalisuustavoitteen
saavuttamista
• Hanke edistää kestävällä tavalla Hiilineutraali Uusimaa tiekartan
kiertotaloustavoitteita
• Hanke edistää erityisesti tutkimuspohjaisten innovaatioiden hyödyntämistä
ja/tai yritysyhteistyötä

AKKErahoitus
700 000 €

•
•

Hankkeen toteutussuunnitelman laatu sekä vaikuttavuuden
todennäköisyys
Hanke luo perustaa pysyvälle toiminnalle tai suuremmille muulla
rahoituksella toteutettavilla hankekokonaisuuksille

Uudenmaan TKI-panosten kasvattaminen:

2.

1 500 000€

Tarkennetut hakuteemat:
2.1.

European Digital Innovations Hubs – verkoston tuki (ohjeellinen varaus 1
hanke, 400 000 €)

2.2.

Tulevaisuuden energiaratkaisujen, kuten vedyn hyödyntäminen maa- ja
ilmaliikenteen rakenteissa ja palveluissa Uudellamaalla (ohjeellinen varaus
1 hanke, 400 000 €)

2.3.

Life science –tutkimusalojen tuloksellisen huippututkimuksen ja
innovaatiotoiminnan yhteistyön vahvistaminen Uudenmaan
tutkimuskeskittymien välillä (ohjeellinen varaus 1 hanke, 400 000 €)

2.4.

Terveyden huippututkimuksen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen,
erityisesti tietoturvallisuuden, tietosuojan ja cyber-uhkiin varautumisen
osalta Uudellamaalla (ohjeellinen varaus 1 hanke, 200 000 €)

Lisäksi voidaan tukea AKKE-rahoitukseltaan enintään 50 000 € esiselvityksiä
älykkään erikoistumisen strategiaa tukevissa teemoissa.
Hankkeen tulee mahdollisimman hyvin täyttää seuraavat kriteerit:
• Hanke edistää merkittävästi Uudenmaan 5 % TKI-tavoitteen saavuttamista
ja tukee innovaatioekosysteemin vahvistamista
• Hankkeessa on tai se edistää vahvojen tutkimuskampusten ja/tai
huippuluokan TKI-toimijoiden välistä yhteistyötä kansallisesti ja
kansainvälisesti
• Hanke edistää tutkimuspohjaisten ideoiden/keksintöjen/innovaatioiden
sekä spin-off yritysten kasvun nopeuttamista
• Hankkeen toteutussuunnitelman laatu sekä vaikuttavuuden
todennäköisyys
• Hanke luo perustaa pysyvälle toiminnalle tai suuremmille muulla
rahoituksella toteuttaville hankekokonaisuuksille
3. Vieraskielisten työllistyminen ja kv-osaajien saatavuus:
3.1.

Edistetään vieraskielisten työllistymistä ja yrittäjyyttä, sekä osaavan
kansainvälisen työvoiman houkuttelua maailmalta sekä heidän alueella
pysymistään elinkeinoelämän tarpeisiin (ohjeellinen varaus 1 hanke,
533 000 €)

Hankkeen tulee mahdollisimman hyvin täyttää seuraavat kriteerit:
• Hanke edistää merkittävästi Uudenmaan 80 % työllisyystavoitteen
saavuttamista vieraskielisten osalta tai/ja kv-osaajien saatavuutta ja
Uudellamaalla pysymistä

533 000 €

•
•
•
•

Hankkeella on vahva maakunnallinen painoarvo ja merkittävyys
Hanke testaa tai edistää innovatiivisten kokeilujen avulla uudenlaisia
varteenotettavia toimintamalleja
Hankkeen toteutussuunnitelman laatu sekä vaikuttavuuden
todennäköisyys
Hanke luo perustaa pysyvälle toiminnalle tai suuremmille muulla
rahoituksella toteuttaville hankekokonaisuuksille

Etusijalle asetetaan hankkeet
•
•
•
•
•

Hanke edistää Uusimaa -ohjelman 2022–25 ja sekä soveltuvin osin alueellisen
innovaatiostrategian (RIS3) toteuttamista
Hanke on maakunnallisesti vaikuttava ja sen kokonaislaajuus vastaa kooltaan esitettyä
euromääräistä suuruusluokkaa
Hanke on hyvin suunniteltu, hankesuunnitelmassa on selkeästi ja konkreettisesti kuvattu
esitetyt toimenpiteet sekä tulosten hyödyntäminen. Tuella on vaikutusta hankkeen
toteutumiseen ja hankkeen avulla syntyy merkittävää alueellista lisäarvoa
Hanke on useamman toimijan yhteishanke ja se edistää alueen kuntien ja muiden
toimijoiden välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä, sekä maakunnallista yhteisöllisyyttä
Hanke tuottaa avoimesti jaettavissa olevaa aineistoa, jonka avulla uusimaalaiset yhteisöt
voivat nostaa toimintansa laatua ja vahvistaa toimintaansa esim. EU-tasolla

Rahoitettava summa voi kattaa enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Rahoitettavien hankkeiden on päätyttävä viimeistään 31.12.2024. Poikkeuksena tästä on teema 2.1,
josta rahoitettavan hankkeen on päätyttävä viimeistään vuonna 2025.
Hakijan on otettava huomioon AKKE-rahoitusta koskevat säädökset, kts. hakijan ohje.

Hakeminen
Hakuaika on 1.6–12.8.2022.
Hakulomakkeet ja hakuohje löytyvät Uudenmaan liiton verkkosivuilta osoitteesta
www.uudenmaanliitto.fi/akke
www.uudenmaanliitto.fi/akkefinansiering

Arviointiperusteet
Rahoituksen arviointiin käytetään yllä olevia kriteereitä.

Päätösten tekeminen
Haun päätyttyä Uudenmaan liiton asiantuntijat ja tarvittaessa edustajat muista organisaatioista
pisteyttävät hakemukset. Uudenmaan liitto tekee haun päätyttyä kirjallisen rahoituspäätöksen
(myönteisen tai kielteisen). Hankkeen kustannukset ovat tukikelpoisia rahoitushakemuksen
jättöpäivästä. Mikäli hakija aloittaa hankkeen toteuttamisen ennen rahoituspäätöstä, se tehdään
tuensaajan omalla riskillä.

Lisätietoja:
AKKE-rahoitus:
Kiertotalousteema:
Suunnittelupäällikkö Kaarina Rautio,
kaarina.rautio@uudenmaanliitto.fi,
puh. 046 858 8890
TKI-teema:
EU-erityisasiantuntija Venla Virkamäki,
venla.virkamäki@uudenmaanliitto.fi,
puh. 040 619 4133
Vieraskielisten teema:
Suunnittelupäällikkö Ulla-Mari Karhu,
ulla-mari.karhu@uudenmaanliitto.fi,
puh. 044 353 3017
Kehittämispäällikkö Outi Ervasti,
outi.ervasti@uudenmaanliitto.fi,
puh. 040 721 2131
Rahoitusmenettely:
Hankeassistentti Kati Virtanen,
kati.virtanen@uudenmaanliitto.fi,
puh. 040 617 6661
Hankeasiantuntija Joanna Kallio,
joanna.kallio@uudenmaanliitto.fi,
puh. 040 756 8319

