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EAKR-rahoitus kehittämiseen, investointeihin ja kansainvälistymiseen

Elinkeinoministeri Olli Rehn 17.9.2015:
”Suomalaisilla investoijilla, yrityksillä ja julkisyhteisöillä
on kokemusta Euroopan Investointipankin tarjoamasta
rahoituksesta noin miljardin euron verran vuodessa.
Tavoitteeksemme pitää nyt asettaa tämän määrän
vähintäänkin kaksinkertaistaminen eli miljardin euron
lisäpanos investointeihin Suomessa.”
”Jos tässä onnistutaan, päästään parhaimmillaan 4-6
mrd. euron lisäinvestointeihin Suomessa.”

ESIRin tavoitteena on lisätä investointeja
• ESIR tarjoaa Euroopan investointiopankin kautta
takausjärjestelyjä ja rahoitusta taloudellisesti
kannattavien investointien toteuttamiseksi.
• Rahoituksesta
voivat hyötyä lähes kaikki yksityiset ja
ESIRin mahdollistamasta rahoituksesta voivat hyötyä lähes kaikki
julkiset organisaatiot
toimialoilta:
suomalaiset yrityksetlähes
ja yhteisötkaikilta
eri toimialoilla.
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•

ESIR-asetuksessa on määritelty ne sektorit joille voidaan myöntää ESIR –rahoitusta.
–

–

–

–

–

–

–

a) tutkimus, kehittäminen ja innovointi, erityisesti seuraavien kautta:
Horisontti 2020 -ohjelman mukaiset hankkeet;
tutkimusinfrastruktuurit;
demonstrointihankkeet ja -ohjelmat sekä niihin liittyvien infrastruktuurien, teknologioiden ja prosessien käyttöönotto;
tuki korkeakouluille, myös yhteistyö elinkeinoelämän kanssa;
osaamisen ja teknologian siirto
b) energia-alan kehittäminen ottaen huomioon energiaunionin painopisteet, joihin kuuluu energian toimitusvarmuus, sekä vuosien
2020, 2030 ja 2050 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet, erityisesti seuraavien kautta:
uusiutuvan energian käytön tai tarjonnan lisääminen;
energiatehokkuus ja energiansäästö (siten, että keskitytään vähentämään kysyntää kysyntäpuolen hallinnalla ja rakennusten kunnostamisella);
energiainfrastruktuurin kehittäminen ja nykyaikaistaminen (erityisesti energiaverkkoyhteydet, jakelutason älykkäät verkot, energian varastointi ja
verkkojen synkronointi);
c) liikenneinfrastruktuurien ja -välineiden sekä innovatiivisten liikenneteknologioiden kehittäminen, erityisesti seuraavien kautta:
hankkeet ja horisontaaliset painopisteet, jotka ovat tukikelpoisia asetusten (EU) N:o 1315/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 nojalla;
älykkäät ja kestävät kaupunkiliikennehankkeet (joiden tavoitteina ovat esteettömyys sekä kasvihuonekaasujen päästöjen, energiankulutuksen ja
onnettomuuksien vähentäminen);
hankkeet, joissa liitetään solmuja Euroopan laajuisen liikenneverkon infrastruktuureihin;
d) tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen ja käyttöönotto, erityisesti seuraavien kautta:
digitaalinen sisältö;
digitaaliset palvelut;
nopeat televiestintäinfrastruktuurit;
laajakaistaverkko;
e) ympäristö ja resurssitehokkuus, erityisesti seuraavien kautta:
hankkeet ja infrastruktuurit ympäristönsuojelun ja ympäristöasioiden hallinnan alalla;
ekosysteemipalvelujen vahvistaminen;
kestävä kaupunki- ja maaseutukehitys;
ilmastonmuutosta koskevat toimet;
f) inhimillinen pääoma, kulttuuri ja terveys, erityisesti seuraavien kautta:
koulutus;
kulttuuriala ja luovat alat;
innovatiiviset terveysratkaisut;
uudet tehokkaat lääkkeet;
sosiaaliset infrastruktuurit sekä yhteisötalous ja solidaarinen talous;
matkailu.
g) rahoitustuki EIR:n ja EIP:n kautta enintään 3 000 työntekijän yrityksille ja muille yhteisöille keskittyen pk-yrityksiin ja pieniin mid-capyrityksiin, erityisesti seuraavien kautta:
käyttöpääoman ja investointien tarjoaminen;
riskirahoituksen tarjoaminen siemenvaiheesta laajentumisvaiheeseen pk-yrityksille, uusyrityksille, pienille mid-cap- yrityksille ja mid-cap-yrityksille,
jotta voidaan varmistaa teknologiajohtajuus innovatiivisilla ja kestävillä aloilla;

Mitä hankkeita ESIR voi rahoittaa?
Scoreboard –pisteytysjärjestelmä / 1
•
•

Scoreboard –pisteytysjärjestelmä (Suom.: indikaattorien tulostaulu) kuvaa hankkeiden tuottamaa lisäarvoa
asetettuihin kriteereihin perustuen.
Scoreboard järjestelmä perustuu neljälle pilarille, jotka hieman poikkeavat EIP:n normaalista (kolmen pilarin)
pisteytysjärjestelmästä
1. ESIR -tavoitteiden mukaisuus, joka tarkoittaa, että hankkeen tulee täyttää ainakin yksi ESIR:lle (asetus 2015/1017, artikla
9(2)) asetettu yleinen tavoite
a) tutkimus, kehittäminen ja innovointi
b) energia-alan kehittäminen ottaen huomioon energiaunionin painopisteet, joihin kuuluu energian toimitusvarmuus, sekä
vuosien 2020, 2030 ja 2050 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet
c) liikenneinfrastruktuurien ja -välineiden sekä innovatiivisten liikenneteknologioiden kehittäminen
d) rahoitustuki EIR:n ja EIP:n kautta enintään 3 000 työntekijän yrityksille ja muille yhteisöille keskittyen pk-yrityksiin ja pieniin
mid-cap-yrityksiin
e) tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen ja käyttöönotto
f) ympäristö ja resurssitehokkuus
g) inhimillinen pääoma, kulttuuri ja terveys

–

Alakohdan pisteytys tapahtuu numeerisesti ja voi johtaa neljään eri luokkaan (low, moderate, significant ja high)

2. Hankkeen laatu ja hankkeen toteuttajien kyky tuottaa arvioitavia tuloksia ja taloudellisia sekä muita yhteiskunnallisia
hyötyjä, seuraavilla alakohdilla
a) Vaikutus kestävään kehitykseen ja kasvuun, jota voidaan arvioida esim ERR (Economic rate of return) arvolla, jonka tulee olla
yli 5% huomioiden positiiviset ja negatiiiviset ulkoiset vaikutukset (externalities)
b) Toteuttajan kyky toteuttaa hanke tehokkaasti huomioiden hankkeen toteutettavuus sekä julkisissa hankkeissa kilpailu- ja
hankintalakiin liittyvät tekijät
c) Hankkeen kestävyys luonnollisen ja sosiaalisen ympäristön (environmental ja social) kannalta
d) Työllistämisvaikutukset

–

Alakohdan pisteytys tapahtuu numeerisesti ja voi johtaa neljään eri luokkaan (marginal, acceptable, good ja excellent)

Mitä hankkeita ESIR voi rahoittaa?
Scoreboard –pisteytysjärjestelmä / 2
3. Rahoituksen hyödyllisyys hankkeessa (technical and financial contribution to the project)
a) Vaikutus hankkeen rahoituksen ehtojen parantuminen suhteessa vaihtoehtoisiin rahoituslähteisiin
b) Vaikuttavuus muiden rahoittajien osallistumiseen hankkeen rahoitukseen
c) EIP:n hyödyllisyys rahoituksen mahdollistajana (mm. neuvonannon ja taloudellisen tuen kautta)
–

Alakohdan pisteytys tapahtuu numeerisesti ja voi johtaa neljään eri luokkaan (low, moderate, significant ja high)

4. Muut indikaattorit, joilla arvioidaan erityisesti ESIR -hankkeille asetettuja tavoitteita
a) Täydentävyys ja se mikäli hanke on ns. ”special activity”-toimintaa
b) Vaikutukset taloudellisiin epätasapainoihin (disparities) Euroopan Unionissa
c) Multiplikaattori joka saavutetaan ESIR –rahoituksella
d) Yhteistyö Kansallisten kehityspankkien tai investointijärjestelyiden (investment platforms) kanssa
e) Co-financing with European Structural and Investment Funds;
f) Yhteisrahoitus muiden EU instrumenttien kanssa (Esim. Horisontti 2020, CEF jne.)
g) Energiatehokkuusvaikutukset ja vaikutukset ilmastoon (soveltuvissa hankkeissa)

•

Päätöksenteko on hankekohtaista ja rahoituksen myöntämisessä voidaan
huomioida myös muita, mm. maantieteellisiä seikkoja sekä erityisesti
rahoituksen täydentävyyttä, eli sitä mahdollistaako rahoitus
hankkeiden käynnistymisen jotka eivät toteutuisi ilman ESIR
-rahoitusta

