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REACT-EU = Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe
Osa laajempaa elpymispakettia
Keskeistä nopea kriisiin vastaaminen => nykyisten (2014-2020) ohjelmien hyödyntäminen
”tuetaan vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon”
Luodaan pohjaa ”talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle”
Komissio hyväksyi Suomen ohjelmanmuutosesityksen 12.4.2021, jossa ”Kestävää kasvua ja työtä
2014 – 2020” -rakennerahasto-ohjelman kehykseen lisättiin 234 milj. euroa (julkinen rahoitus
yhteensä ml.- tekninen tuki, huom. ei erillistä kuntarahavaadetta) => ohjelman kehys kasvaa 9 %
Lisärahoituksesta EAKR:n osuus 70 % ja ESR:n 30 %
Hankehaut käynnistyneet kaikilla suuralueilla ja molemmissa rahastoissa, valtaosa jo päättynyt
=> kiinnostusta paljon koko maassa, hakemuksia tullut runsaasti
Rahoituspäätökset pääasiallisesti vuoden 2021 aikana
Tukikelpoisuusaika päättyy 31.12.2023
Maksatukset voivat jatkua vielä v. 2024

REACT-EU EAKR
157,6 milj.
Pk-yritystoiminnan vahvistaminen
erityisesti digitalisaation ja vihreän
talouden näkökulmasta 94,7 milj. €
➢ tuetaan koronakriisistä kärsiviä pk-yrityksiä (esim. palvelualoista matkailu, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut) kehittämään ja
uudistamaan palveluja ja tuotteita tavoittamaan nykyisiä ja uusia
asiakasryhmiä
➢ tuetaan teollisuuden alan (ml. korkean jalostusasteen biotalous)
pk-yrityksiä erityisesti vähähiilisten ja kiertotaloutta edistävien
tuotteiden, palveluiden ja tuotanto-menetelmien kehittämisessä,
kaupallistamisessa ja kansainvälistymisessä sekä uuden
teknologian käyttöönotossa huomioiden tuotteiden koko
elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset
➢ tuetaan pk-yritysten kyberturvallisuuden kehittämistä sekä digitaalisuuden hyödyntämistä yrityksen toiminnassa (erilaiset datapohjaiset ratkaisut kuten big data, analyysityökalut, tekoäly)
➢ tuetaan markkinaosaamisen sekä vientiä mahdollistavien
verkostojen ja yritysekosysteemien kehittämistä
➢ tuetaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksiä tuotteiden ja palveluiden nopeassa kehittämisessä, digitalisaation
hyödyntämisessä sekä systemaattisessa kliinisessä testaamisessa ja validoinnissa
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Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
erityisesti digitalisaation edistämisen ja
yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen
toteutumisen näkökulmasta 62,9 milj. €
➢ vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin
digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden
kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja helppokäyttöiset palvelut ja digitaaliset laitteet)
➢ edistetään teollista digitalisaatiota
➢ edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön
sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeinoja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
➢ kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja
innovaatioiden kaupallistamisessa
➢ kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
➢ tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
➢ tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden
nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä
vahvistamalla

REACT-EU ESR
67,4 milj.
Digitaalisten taitojen parantaminen
40,5 milj. €

➢ Parannetaan digitaalista osaamista
vastauksena yhteiskunnassa nopeasti
tapahtumassa olevaan digiloikkaan
➢ Kehitetään digitaalisia palveluita ja mm.
digitaalisia oppimisympäristöjä (pl. investoinnit
laitteisiin)

Yritysten ja yrittäjien nopean
muutoskyvykkyyden edistäminen
26,9 milj. €
➢ Tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja
vertaisoppimista, joilla edistetään yritysten ja niiden
henkilöstön valmiuksia, osaamista (pl. digitaidot) ja
muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvan
toimintaympäristön hyödyntämiseksi
➢ Parannetaan yritysten johdon osaamista
kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa

➢ Tarjotaan keinoja niin johtajien kuin henkilöstön,
yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien työhyvinvointiin
uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa
➢ Tuetaan valmiuksia, joilla edistetään yritysten
vihreää siirtymistä ja innovointia
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”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027”
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Alue- ja rakennepolitiikan EU-saannot 2021-2027 vs. 2014-2020*,
miljoonaa euroa (v. 2018 hinnat)
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelman rakenne ja EU-rahoitus

JTF
Sosiaalisten
innovaatioiden Suomi
29,0 milj. €
5%

Aineellista puutetta
torjuva Suomi
28,8 milj. €
5%

451 milj. €
25 %

ESR+

EAKR
820 milj. €
44 %

579 milj. €
31 %
Työllistävä, osaava ja
osallistava Suomi
521,2 milj. €
90 %

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

Saavutettavampi
Suomi (vain IP)
65,6 milj. €
8%

Summat nykyhinnoissa - lukuihin ei sisälly teknisen
tuen osuus eikä kansallinen vastinrahoitus

Hiilineutraali
Suomi
246,1 milj. €
30 %

Innovatiivinen
Suomi
508,6 milj. €
62 %
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EAKR-toimintalinjat ja –erityistavoitteet sekä niiden EU-rahoitusosuus

Saavutettavampi
Suomi (vain IP)
65,6 milj. €

8%

Kiertotalouteen
siirtyminen
104,6 milj. €
42,5 %

Energiatehokkuus ja
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
104,6 milj. €
42,5 %

Hiilineutraali
Suomi
246,1 milj. €

30 %

Innovatiivinen
Suomi

Pk-yritysten
tukeminen
216,2 milj. €
42,5 %

TKI-toiminnan
kehittäminen
216,2 milj. €
42,5 %

508,6 milj. €
Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen
36,9 milj. €
15 %

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

62 %

Digitalisaation
hyödyntäminen
76,3 milj. €
15 %
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Yleistä
• Kuuleminen päättyi 16.4. => 96 lausuntoa
• Tavoite: Ohjelmakauden aloitus 1.9., jolloin aukeaisi EURA 2021:n hakemusosio
• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF lisätään ohjelmaan syksyn aikana
• Rahoittajina maakunnan liitot ja ELY-keskukset
• Kuntien rooli ohjelman toteutuksessa nykyisen ohjelmakauden kaltainen
Uutta:
• Energiatehokkuuden ja kiertotalouden rooli EAKR:ssä kasvaa ja sisältö monipuolistuu;
kunnilla runsaasti osallistumismahdollisuuksia hanketyöhön
• Myös ilmastonmuutoksen sopeutumiselle oma rahoituskehys; tukea mm. alue- ja
paikallistason strategioiden, suunnitelmien ja työkalujen valmisteluun
• Ympäristöministeriölle 2 % EAKR:stä valtakunnalliseen toimintaan

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi
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Kiitos!
Lisätietoja:
www.rakennerahastot.fi
https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu

