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Valtakunnalliset EAKR teemat
• Valtakunnallisia teemoja on valmisteltu ohjelman substanssiministeriöissä ja ministeriöyhteistyössä
sekä yhteistyössä alueiden kanssa.
• Ohjelman valtakunnalliset teemat hyväksytään ohjelman seurantakomitean kokouksessa myöhemmin
vuoden 2021 aikana.
• Valtakunnallisiin teemoihin EAKR ohjelmasta 8%
Päätöksenteko ja hallintomalli
• Välittävä toimielin/rahoittaja tekee virallisen päätöksen valtakunnallisten teemojen hankkeiden
rahoituksesta ja vastaa hankkeiden hallinnosta.
• Valtakunnallisille teemoille voidaan asettaa johtoryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia valtakunnallisen
teeman strategisesta ohjaamisesta sekä seurata, arvioida ja muutoin tukea teeman toteutumista.
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Innovaatio- ja osaamisverkostot
Rahoittaja; Etelä-Savon ELY-keskus
Lähtökohtana toimivat kansallinen TKI-tiekartta ja Luovan talouden tiekartta. Toimilla edistetään
osaamisintensiivisten, uusien liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja tuetaan elinkeinoelämälähtöistä osaamisen
uudistumista.
Toimenpiteet suunnataan ylialueellisiin (kansallisiin ja kansainvälisiin) hankkeisiin;

1) joilla vahvistetaan temaattisia (esim. digitaalinen terveys) tai eri teemoja yhdistäviä (esim. luovan
osaamisen hyödyntäminen eri teemoissa) yhteistyöverkostoja ekosysteemien kehittämiseksi.
2) joilla mahdollistetaan tki-toiminta erikseen sovittavien tavoitteiden mukaisesti

3

Etunimi Sukunimi

3.6.2021

Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen
Rahoittaja; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tavoitteena on parantaa rakentamisen ja jo olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja
vähähiilisyyttä. Toiminnan tavoitteena on lisäksi parantaa energiatehokkuutta PK-yrityksissä sekä kehittää
erityisesti järjestelmiin ja koneisiin liittyvää energiatehokkuutta.
Toiminnalle on alustavasti hahmotettu seuraavia mahdollisia alateemoja:

•

Rakentamisen energiatehokkuuden parantamisen, uusiutuvan energian edistämisen sekä niiden rahoituksen
neuvonta valtakunnallisella tasolla tekoälysovellusten avulla

• Rakennusten kysyntäjoustopotentiaalin käyttöönottoon ja sähkömarkkinoille pääsemiseen tähtäävät hankkeet,
joista syntyy monistettavia ratkaisuja
•

Rakennusten sisäilmaston laadun varmistaminen energiatehokkaasti älyratkaisujen avulla

• Yhteistyöhankkeet energiatehokkuuden parantamiseksi pk-yrityksissä ja koneiden energiatehokkuuden
parantamiseksi
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Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
Rahoittaja; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Toiminnalle on alustavasti hahmotettu seuraavia mahdollisia alateemoja:
• Valtakunnallinen ohjaus- ja neuvontatoiminta ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyen
• Ilmastonmuutokseen kytkeytyvät valtakunnalliset demonstraatiohankkeet, jotka perustuvat kokeilukulttuuriin ja
uusien toimintamallien skaalaamiseen
• Koordinaation tarkoitus on myös koota yhteen samassa teemassa toimivat valtakunnallisesta ja alueellisesta
rahoituksesta rahoitetut hankkeet. Koordinaatio huolehtii lisäksi tiedottamisesta ja viestinnästä sekä teemaa
koskevien parhaiden käytäntöjen kokoamisesta ja levittämisestä.
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Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta
Rahoittaja; Hämeen ELY-keskus
Toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kiertotalouteen liittyviä toimintamalleja ja innovaatioita.
• Toiminnalla haetaan laajempia maakuntarajat ylittäviä skaalautuvia demonstraatiohankkeita, jotka pohjautuvat
kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiin tuomiseen.
Toiminnalle on alustavasti hahmotettu seuraavia mahdollisia alateemoja:
• Tuetaan kierrätystä, lajittelua ja kestäviä logistiikkaketjuja edistävien laajemman mittaluokan
palvelukonseptien ja –innovaatioiden kehittämistä ja kokeiluja
• Kehitetään älykästä materiaalien hallintaa, jossa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja sivuvirtoja sekä
varaudutaan entistä kunnianhimoisempaan jätehuoltopalvelun tasoon sekä aiempaa laajempaan yhteistyöhön
• Monistettavat kokeilut, joilla tuetaan tuote palveluna konseptien, jakamisen ja yhteiskäytön sekä korjaamisen
ja uudelleenvalmistuksen maakuntarajat ylittäviä ratkaisuja ja toimintamalleja
• Tuetaan kuntien, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiä hiilineutraalia kiertotaloutta edistävien laajempien
ratkaisujen ja toimintamallien kehittämistä.
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