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Hakuilmoitus 1.7.2022

Kansainvälisten hankkeiden valmistelutuki
Kymenlaakson liitto avaa kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoituksen rahoitushaun. Haku on jatkuva
ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Valmistelurahoituksella tuetaan valmistelutyötä, joka tähtää hankehakemusten jättämiseen kansainvälisiin
rahoitushakuihin. Kymenlaakson liitto myöntää valmistelurahoitusta työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä alueiden kestävän kasvun ja tukemisen määrärahasta (AKKE). Valmistelurahoitusta on varattu myönnettäväksi yhteensä 100 000 euroa.
Painopiste on vaativissa kansainvälisissä EU-rahoitusohjelmissa, jotka edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä
ja kansainvälisiä hankekumppaneita (ns. konsortiota). Valmisteltavalla hankkeella tulee olla laajoja, Kymenlaakson kohdistuvia aluekehitysvaikutuksia. Hankerahoituksella on tavoitteena tukea Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkien toteutumista edistävän kansainvälisen tason TKI-rahoituksen hakemista. Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjet ovat
-

Bio- ja kiertotalous

-

Logistiikka

-

Digitalous

Valmistelurahoituksella tuettavien hankkeiden on toteutettava myös Kymenlaakson maakuntaohjelmaa.
Tarkemmat edellytykset tuen myöntämiselle
Tuensaajia voivat olla esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, kehittämisyhtiöt, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan tukemiseen
maakunnan liitto ei voi osallistua.
Tukea voidaan käyttää kansainvälisten hankkeiden hankevalmistelun henkilökustannuksiin ja/tai ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä matkakuluihin.
Tukea myönnetään enintään 20 000 €, ja se voi kattaa maksimissaan 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Hakijan tulee osallistua rahoitukseen myös omalla rahoituksellaan.

2/2

Valmistelurahoitusta tulee hakea hyvissä ajoin ennen kansainvälisen rahoitushaun päättymistä. Valmistelurahoitusta ei myönnetä takautuvasti.
Rahoitusmuotona on kertakorvaus eli lump sum, mikä edellyttää hakemusvaiheessa hyviä ja realistisia perusteita arvioiduille kustannuksille. Kustannusarvio tulee esittää tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin
tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.
Kertakorvauksen maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Maksatuksen kriteerinä on, että hakija on jättänyt teknisesti hyväksyttävän hakemuksen AKKE-hakemuksessa esitettyyn tai sitä vastaavaan EU-rahoitushakuun. Mikäli hakijalle maksetaan takautuvasti tukea kv-ohjelman
kautta, on AKKE-rahoitus maksettava takaisin päällekkäisen tuen välttämiseksi. Vaihtoehtoisesti hakijan on
kv-hakemuksessaan ilmoitettava valmisteluun jo saadun tukirahoituksen määrä.
Lisäohjeita rahoitushakemuksen täyttämiseen:
Kansainvälisen valmisteluhankkeen rahoitusta haetaan Make-hankesalkun kautta. Lisäksi allekirjoitettu hakemuslomake lähetetään Kymenlaakson liiton kirjaamoon, virasto@kymenlaakso.fi.
Hakemuksessa kuvataan valmisteluhankkeen sisältö ja lisäksi hakemuksesta tai erillisestä hankesuunnitelmasta täytyy käydä ilmi:
-

valmisteltavan hankkeen suunniteltu sisältö ja kustannusarvio

-

valmisteltavan hankkeen konsortion alustava, suunniteltu kokoonpano

-

rahoitusohjelma ja haku, josta kansainvälistä rahoitusta ollaan hakemassa

Hakijan tulee tutustua myös AKKE-rahoituksen yleisiin rahoitusehtoihin ja hakuohjeeseen.
Lisätietoja:
-

kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503. etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

-

aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, p. 050 368 3936, etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi

-

AKKE-rahoitus, Kymenlaakson liitto

