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Kansallisen rahoituksen hakuilmoitus 
Valtioneuvoston alueellisen jakopäätöksen mukaisesti Etelä-Karjalaan kohdentuu 
kansallista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitusta yhteensä 1 666 000 
euroa vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista. 

Etelä-Karjalan liitto avaa haun AKKE-rahoituksesta. Kehittämishankkeille on haettavissa  

• enintään 320 000 euroa MOKRA eli maakunnan omaehtoiseen kehittämisen 
määrärahaa 

• enintään 519 000 euroa AIKO eli alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen 
käynnistämisen määrärahaa  

• enintään 859 000 euroa sopimuksellisen yhteistyön määrärahaa. 

Haun painopisteet 

MOKRA- eli maakunnan omaehtoiseen kehittämisen määrärahalla toteutettavien 
hankkeiden tulee edistää 

• maakuntaohjelman toimeenpanoa,  

• Etelä-Karjalan elinvoimaa, elinkeinoelämän ja kehittämistoimijoiden 
toimintaedellytyksiä tai  

• kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä.  

AIKO-rahoitettujen hankkeiden tulee  

• vahvistaa Etelä-Karjalan sopeutumista toimintaympäristön äkillisiin muutoksiin 
(erityisesti koronan ja Ukrainan sodan vaikutukset), 

• edistää elinkeinojen viisasta uudistumista tai 

• luoda valmiuksia suorien EU-rahoitusten hakuun. 

Sopimuksellisen yhteistyön rahoitus kohdentuu valtion ja maakuntien 
sopimuksellisuuden edistämiseen eli aluekehittämiskeskusteluissa sovittuihin 
kehittämisen kärkiin, jotka Etelä-Karjalassa ovat  

• kestävän metsäbiotalouden toimintaedellytykset, kilpailukyky ja 
uudistuminen (300 000 €) 

• rajamaakunnan erityispiirteet ja vaikutukset alueen kehitykselle (450 000 €)  

• energiamurroksen edistäminen (109 000 €). 
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Tuen hakeminen  

Rahoitusta voivat hakea mm. kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, yhdistykset sekä 
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Maakunnan liitto ei voi tukea yksittäistä yritystä tai 
ammatinharjoittajaa. 

Rahoitusta haetaan Etelä-Karjalan liiton tukihakemuslomakkeella. Tukihakemuslomake 
ja AKKE-hakuohje ja toteuttajan opas löytyvät verkkosivuiltamme. 

Hakuaika  

MOKRA-rahoituksella on jatkuva haku, eli hakemuksen jättämiselle ei ole määräaikaa.  

AIKO- ja sopimuksellisen yhteistyön määrärahan hakemukset tulee jättää 31.8. tai 
30.11.2022 päättyviin valintajaksoihin.    

Kustannusmallit ja rahoittajan linjauksia 

Hankkeissa voidaan käyttää kustannusmalleja flat rate 40 %, kertakorvaus eli lump sum 
sekä tosiasialliset kustannukset.  

Kansallista kehittämisrahoitusta voidaan myöntää hankkeille, jotka em. painopisteiden 
lisäksi toteuttavat maakuntaohjelmaa ja edistävät Etelä-Karjalan elinvoimaa. 
Valintaperusteena on kunkin rahoitusmuodon painopisteet, joista yhtä tai useampaa 
hankkeen tulee toteuttaa.  

Hankkeiden tulee olla suhteellisen pieniä ja lyhytkestoisia, ja niille myönnettävä 
maksimituki on pääsääntöisesti enintään 60 000 euroa.    

AIKO-rahoituksella rahoitettavien mahdollisten suorien EU-rahoitusten hakua edistävinä 
hankkeina rahoitamme kertakorvaus- eli lump sum -hankkeita, joiden lopputuloksena 
tulee olla jätetty hankehakemus. Näissä hankkeissa maksimituki 30 000 euroa. 
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