ALUEIDEN KESTÄVÄ KASVU JA ELINVOIMAN TUKEMINEN -RAHOITUS

HAKUOHJEET
Hakuaika:
Rahoituspäätös tehdään hakuajan päätyttyä tehtävän hakemusten arvioinnin ja keskinäisen vertailun
perusteella. Tukea saavat ne hanketoteuttajat, joiden hankeidea täyttää parhaiten hankkeen valintaa
ohjaavat kriteerit.
Hankkeiden sisältö ja kriteerit:
Hankkeiden valinnassa painotetaan hankesuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta ja
toteuttamiskelpoisuutta. Hankevalintaa ohjaa alla oleva kriteeristö:
•
•
•
•

hillitsee koronaviruspandemian alueen kehitykselle aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja edistää
niistä toipumista
nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä
vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä
edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

Tällä hakukierroksella haetaan hankkeita, jotka hillitsevät koronaviruspandemian alueen kehitykselle
aiheuttamia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista.

Hanketukea voivat hakea:
Tuensaajina voivat olla satakuntalaiset julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt. Tukea ei voida myöntää yksittäisen
yrityksen tai ammatinharjoittajan liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitus:
Käytettävissä oleva rahoitus on kokonaisuudessaan 425 000 euroa. Rahoituksesta on työ- ja
elinkeinoministeriön maakuntien kehittämisrahoitusta 255.000 euroa ja Satakuntaliiton omaa rahoitusta
171.000 euroa.
Rahoitustuki myönnetään hakemusten perusteella. Enimmäistuki yhteen hankkeeseen voi olla korkeintaan
50 000 euroa ja tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hakijan on myös itse
osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella.
Työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien kehittämisrahoituksen eli Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman
tukeminen -määrärahan myöntämisessä, käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on
noudatettava alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettua lakia (8/2014),
jäljempänä
rahoituslakia,
sekä
valtioneuvoston
asetusta
alueiden
kehittämisen
ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014), jäljempänä rahoitusasetusta sekä soveltuvin osin

valtionavustuslakia (688/2001). Edellä mainittuja säädöksiä on noudatettava soveltuvin osin myös
hankkeissa, joille rahoitus myönnetään Satakuntaliiton omana rahoituksena.
Tukea voidaan myöntää tuen hakemisen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Hankkeen toteutusaika
hyväksytään Satakuntaliiton rahoituspäätöksessä. Mikäli hanke aloitetaan ennen rahoituspäätöksen
saamista, hakija käynnistää hankkeen omalla riskillä. Hankkeen kaikki toimenpiteet tulee saada päätökseen
rahoituspäätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Tuen maksaminen ja raportointi:
Tuki maksetaan takautuvasti esitettyjä hyväksyttäviä kustannuksia vastaan. Kustannukset esitetään erillisellä
maksatushakemuksella. Hankkeen päätyttyä hakijan tulee laatia loppuraportti hankkeen tuloksista.
Yhteishankkeissa päätoteuttaja kokoaa raportit yhteen ja raportoi rahoittajalle. Yhteishankkeissa
maksatushakemuksen liitteenä tulee olla osatoteuttajien kirjanpitoraportit haettavien kustannusten
mukaisesti.

Hyväksyttävät kustannukset:
Tukea voidaan myöntää hankkeesta aiheutuviin kohtuullisiin ja hankkeen toteuttamisen kannalta
hyväksyttäviin kustannuksiin, joita on esitetty hankehakemuksessa ja hankkeen kustannusarviossa.
Rahoitusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin ja ostopalveluihin. Rahoituksessa käytetään flat rate 24 %
kustannusmallia, jossa yleiskustannukset korvataan laskemalla 24 % palkkakustannuksista. Tuki voidaan
myöntää myös kertakorvaustukena (Lump Sum). Kertakorvaushanke voi sisältää palkka- ja välillisten
kustannusten lisäksi ostopalveluita ja muita kustannuksia. Kertakorvausta koskevassa hakemuksessa on
yksilöitävä hankkeessa saavutettava tuotos tai tehtävä toimenpide sekä toteutumisen todentamiseksi
esitettävät asiakirjat siten, että hankkeen toteutumisesta rahoituspäätöksen mukaisesti voidaan varmistua
ennen tuen maksamista. Perustelluista syistä voidaan hyväksyä myös välittömiin kustannuksiin perustuva
kustannusmalli (suorat kustannukset).
Rahoituslain 15 §:n mukaisesti osa hankkeen omarahoituksesta tai muusta kuin valtionrahoituksesta voi olla
vastikkeetta tehtyä työtä tai tuotantopanoksen luovutusta (luontoissuoritus) taikka vastikkeellista
todennettavissa olevaa työtä tai vastikkeellista hankkeessa tarvittavan hyödykkeen luovutusta.
Rahoitusasetuksen 25 §:n mukaisesti hankkeen omarahoitusosuudesta puolet voi muodostua vastikkeetta
luovutetusta työstä tai tuotantopanoksista. Luontoissuorituksen on oltava perusteltua hankkeen sisällön tai
hankkeelle asetettujen tavoitteiden kannalta. Luontoissuorituksen arvona otetaan huomioon enintään
aiheutuneet kustannukset tai vastaavasta työstä maksettu palkka tai tuotantopanosten osalta palvelun tai
tuotteen käypä arvo tai aiheutuneet kustannukset.
Toteutusaika:
Tämä rahoitus on tarkoitettu hillitsemään koronaviruspandemian alueen kehitykselle aiheuttamia
vaikutuksia ja edistämään niistä toipumista. Sen vuoksi akuuttiin tilanteeseen tarkoitetun tuen
toteuttamisaika on lähtökohtaisesti n. yksi (1) vuosi. Toteuttamiseen voi perustelluista syistä hakea
jatkoaikaa hankkeen kuluessa. Hankkeen toteutus voidaan käynnistää toteuttajan omalla riskillä heti, kun
hakemus on kirjattu saapuneeksi Satakuntaliittoon.

Yhteishankkeet:
Yhteishankkeessa tuki myönnetään useammalle kuin yhdelle tuensaajalle yhteisesti. Tuensaajat vastaavat
hankkeen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti. Kaikkien tuensaajien on oltava hakijoina ja täytettävä
tuensaajille asetetut edellytykset.
Kaikkien hakijoiden on osallistuttava hankkeen rahoittamiseen omarahoitusosuudella (vähintään 5 % kunkin
toteuttajan kokonaiskustannuksista). Hakemuksen liitteenä on toimitettava yhteishankkeen hakijoiden
välinen kirjallinen sopimus hankkeen toteuttamisesta, jossa määritellään yhteishankkeen osapuolten
oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi sopimuksessa on määriteltävä hakijoista se yhteishankkeen osapuoli, joka
vastaa yhteydenpidosta rahoittavan viranomaisen, eli Satakuntaliiton kanssa (ns. päätoteuttaja).
Satakuntaliitto voi tehdä hankkeelle rahoituspäätöksen vasta saatuaan hakijoiden välisen lopullisen
sopimuksen. Rahoitushakemuksen liitteenä on toimitettava toteuttajatahoittain taustalomake (erillinen
liite).
Arvonlisäveron hyväksyttävyys voi vaihdella eri toteuttajien välillä. Arvonlisäkohtelusta tulee jo
hakemusvaiheessa esittää selvitys toteuttajakohtaisesti. Toteuttajat ovat tuensaajia, joten toteuttajien
kesken ei voi olla organisaatioiden välistä laskutusta.
Päätoteuttaja vastaa hankkeen hallinnointiin liittyvistä toimenpiteistä, täyttää, allekirjoittaa ja lähettää
maksatushakemuksen rahoittajalle kaikkien osapuolten osalta sekä huolehtii, että osatoteuttajat ovat
tietoisia velvollisuuksistaan. Osatoteuttajilla on samat kustannusten seuranta- ja raportointivelvollisuudet
kuin päätoteuttajalla.
Hakeminen:
Rahoitusta haetaan lomakkeella, joka täyttöohjeineen löytyy osoitteesta www.satakuntaliitto.fi/koronatuki

Lisäohjeistus:
Hanketoteuttajalle/toteuttajille lähetään rahoituspäätöksen yhteydessä erillinen ohje hankkeen
hallinnointiin liittyen. Kaikki hankkeen hallinnointiin liittyvät lomakkeet (maksatushakemus, loppuraportti,
jne.) julkaistaan Satakuntaliiton nettisivuilla osoitteesta www.satakuntaliitto.fi/koronatuki
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