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Koronaelvytysrahoitus kevät 2021 Kymenlaakson liitto
Rahoituslähde Käyttökohde Hankehaku

AKKE/MOKRA
Kymenlaakson liitto
0,654 milj. €

Kohdistetaan koronakoronakriisistä elpymiseen ja 
jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin maakunnittain 
valmisteltujen alueellisten selviytymissuunnitelmien perusteella

7.1. – 14.2.2021

EAKR 2014-2020 
Kymenlaakson liitto
TL 1: 0,200 milj. €
TL 2: 0,150 milj. €

TL 1 Pk-yritysten  kilpailukyky  
- Uuden liiketoiminnan luominen
- Yritysten kasvun ja  kansainvälistymisen edistäminen
- Pk-yritysten energiatehokkuuden

edistäminen
TL 2 Uuden tiedon ja  osaamisen tuottaminen ja  
hyödyntäminen 
- TKI-keskittymien kehittäminen  alueellisten vahvuuksien

pohjalta
- Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
- Uusiutuvan energian ja  energiatehokkaiden ratkaisujen  

kehittäminen

22.2.-31.3.2021

Infotilaisuus
Webinaari
11.2.2021  
22.2.2021  
Hakuinfojen 
ohjelma

REACT-EU/ EAKR
Maakunta
et 12.1: 3,095 milj. €
et 12.2: 2,063 milj. €

Erityistavoite 12.1
- Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti  

digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Erityistavoite 12.2
- TKI-toiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation  

edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen  
toteutumisen näkökulmasta

22.2.-31.3.2021

Infotilaisuus
Webinaari
11.2.2021  
22.2.2021  
Hakuinfojen 
ohjelma

19.1.2021
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http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/tapahtumat?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fetela-suomen-suuralue%2Ftapahtumat%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_8_eventId=3164390
http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/tapahtumat?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fetela-suomen-suuralue%2Ftapahtumat%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&_8_eventId=3164390


Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020
REACT EU/ EAKR
Erityistavoite 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden 
näkökulmasta 

Tuettavaa 
toimintaa

 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 pk-yrityksiä erityisesti vähähiilisten ja kiertotaloutta edistävien 
tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien 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 yritysekosystee-
mien kehittämistä 

 tuetaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksiä tuotteiden ja palveluiden 
nopeassa kehittämisessä, digitalisaation hyödyntämisessä sekä systemaattisessa 
kliinisessä testaamisessa ja validoinnissa

Kohderyhmät pk-yritykset

Tuensaajat yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot, järjestöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt

19.1.2021
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Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020
REACT EU/ EAKR

Erityistavoite 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja 
yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Tuettavaa 
toimintaa

 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 elinkeino- ja 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 

Kohderyhmät yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, kolmas 
sektori

Tuensaajat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämis-
organisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, 
yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat

19.1.2021
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Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen
AKKE/MOKRA

Tuettavaa 
toimintaa

Rahoituksen kohdentamisessa painotetaan hankkeita, jotka 

-tukevat elinkeinoelämän ja työllisyyden elpymistä koronapandemian vaikutuksista
-edistävät hiilineutraaliutta ja resurssitehokkuutta
-edistävät digitalisaatiota ja teknologista osaamista
-vahvistavat elinkeinoelämän ja tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden välistä yhteistyötä

Erityisesti haetaan pilotointi-, kokeilu- ja valmisteluhankkeita, joilla edistetään Ky-
menlaakson selviytymissuunnitelmassa ja kestävän kasvun ohjelmassa esille nostettujen 
isojen hankkeiden/hankekokonaisuuksien toteutumista.

Tuensaajat julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kunnat, korkeakoulut, 
oppilaitokset, seudulliset kehittämisyhtiöt, järjestöt, säätiöt, urheiluseurat ja erilaiset 
hyvinvointiorganisaatiot

Tuen määrä Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista

Hankehaku
7.1. – 14.2. 2021

Rahoitusta haetaan sähköisesti Kymenlaakson liiton hankesalkun kautta

19.1.2021
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https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/kymenlaakson-alueellinen-selviytymissuunnitelma
https://www.thinking1.com/


Kouvola   Kotka    Hamina   Iitti   Pyhtää   Virolahti   Miehikkälä 

www.kymenlaakso.fi
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