
Millaisia hankkeita Akke-rahoituksella on toteutettu? 
Vuosina 2020 ja 2021 Kymenlaakson liitolle myönnetyllä alueiden kestävän 
kasvun ja elinvoiman tukemisen ja maakunnan omaehtoisen kehittämisen 
määrärahan kohdentamisessa painotettiin hankkeita, jotka tukevat 
elinkeinoelämän ja työllisyyden elpymistä koronapandemian vaikutuksista, 
edistävät hiilineutraaliutta ja resurssitehokkuutta, edistävät digitalisaatiota 
ja teknologista osaamista sekä vahvistavat elinkeinoelämän ja tutkimus- ja 
kehittämisinstituutioiden välistä yhteistyötä. 

Erityisesti haettiin pilotointi-, kokeilu- ja valmisteluhankkeita, joilla edistettiin Kymenlaakson 
selviytymissuunnitelmassa ja kestävän kasvun ohjelmassa esille nostettujen isojen 
hankkeiden tai hankekokonaisuuksien toteutumista. Rahoitusta oli myönnettävissä vuosina 
2020 ja 2021 yhteensä noin 1,2 M €.  

Tammi-helmikuussa 2021 avoinna olleessa haussa rahoitetut hankkeet:  

• Erämaasta elämyksiin - kohti kestävää matkailuekosysteemiä Kymenlaaksossa, 
hakija Pyhtään kunta. AKKE-rahoitusta 80 % projektin hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista, enintään 120 000 euroa. 

• Nupit kaakkoon, hakija Karhulan Teollisuuspuisto ry. AKKE-rahoitusta 70 % 
hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, enintään 160 000 euroa. 

• KYKY - Kymenlaakson strateginen korkeakouluyhteistyö, hakija Kymenlaakson 
korkeakouluyhdistys ry. AKKE-rahoitusta 70 % projektin hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista, enintään 176 187 euroa. 

• Kymenlaakson dronekoulutusverkosto, hakija Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kotkan-Haminan seudun 
koulutuskuntayhtymä. AKKE-rahoitusta 80 % projektin hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista, enintään 165 170 euroa. 

• Yrittäjän tukiverkko 2.0, hakija Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, 
Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy. AKKE-rahoitus 80 % projektin hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista, enintään 186 738 euroa. 

• Digital Innovation Hub (DIH) Kymenlaakso, hakija Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu. AKKE-rahoitusta 80 % hankkeen hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista, enintään 79 816 euroa. 

• VAU- Virtuaalivoimalaitoksen avulla uusiutuva energia hallitusti hyötykäyttöön, 
hakija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AKKE-rahoitusta 80 % projektin 
hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, enintään 90 183 euroa. 

• Virtuaalinen Kantasatama, hakija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. AKKE-
rahoitusta 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, enintään 66 560 
euroa. 

 

 

https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/kymenlaakson-alueellinen-selviytymissuunnitelma
https://www.kymenlaakso.fi/maakunnan-kehittaminen/kymenlaakson-alueellinen-selviytymissuunnitelma
https://pyhtaa.fi/fi/eramuseo
https://karhulanteollisuuspuisto.fi/nupitkaakkoon/
https://ennakointi.kymenlaakso.fi/hankkeet-cat/548-kyky-kymenlaakson-strateginen-korkeakouluyhteistyoe
https://read.xamk.fi/2021/logistiikka-ja-merenkulku/kymenlaakson-oppilaitokset-kehittavat-dronetekniikan-koulutustarjontaa/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/yrittajan-tukiverkko-2-0/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digital-innovation-hub-dih/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/vau-virtuaalivoimalaitoksen-avulla-uusiutuva-energia-hallitusti-hyotykayttoon/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/virtuaalinen-kantasatama/


 

Muut v. 2021 rahoitetut hankkeet:  

• Helsinki East -kehitysalusta investointikohteena, hakija Cursor Oy. AKKE-rahoitusta 
70 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, enintään 49 623 euroa. 

• Sunilan matkailupalveluiden kehittäminen - tiekartta maailmanperintökohteeksi, 
hakija Kotkan kaupunki. AKKE-rahoitusta 80 % hankkeen hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista, enintään 49 000 euroa. 

Keväällä 2020 avoinna olleeseen maakunnan omaehtoisen kehittämisen MOKRA-
rahoitushaussa rahoitetut hankkeet: 

• Yrittäjän tukiverkko, osarahoituksen määrä 70 %, max 148 580 €. Hanketoteuttajat 
Xamk Oy, Kinno Oy, Cursor Oy. 

• Smart Job, osarahoituksen määrä 70 %, max 59 449 €. Hanketoteuttaja Sotek-
säätiö. 

• Uusi risteilytuote Saimaalle ja Saaristomerelle, osarahoituksen määrä 8 %, max 24 
000 €. Hanketoteuttaja Etelä-Karjalan liitto. 

https://www.cursor.fi/etusivu/kehittamishankkeet/helsinki-east-kehitysalusta-investointikohteena/
https://www.kotka.fi/2021/12/sunilasta-halutaan-unesco-maailmanperintokohde-matkailupalveluita-ja-kantolan-julkisivukorjausta-suunnitellaan/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/tukiverkko/
https://www.sotek.fi/smartjob
https://www.ekarjala.fi/liitto/projektit/liikenne/uusi-risteilytuote-suomenlahdelle-ja-saimaalle/
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