POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 - 2013 18.12.2006/JO
Pohjois-Suomen ohjelma-alue sisältää kolme maakuntaa: Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa.
Väkiluku oli vuoden 2005 lopussa 634 502 ja keskimääräinen asukastiheys vain 4,7 asukasta neliökilometrillä. Alueen maapinta-ala on 133 580 neliökilometriä, mikä on 44 prosenttia Suomen pinta-alasta.
Päätavoitteet
Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman strategian on innovaatiokilpailukyvyn lisääminen, yritysten kasvun
edistäminen, saavutettavuuden parantaminen ja vetovoimatekijöiden vahvistaminen. Ohjelman
tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen mahdollisuuksia vahvistaa asemaansa kansainvälisessä ja
kansallisessa kilpailussa ja vastata elinkeinoelämän rakennemuutokseen. Ohjelman tavoitteena on myös
osaltaan pyrkiä hallitsemaan tulossa olevaa väestörakenteen muutosta ja väestön alueellista eriytymistä.
Ohjelman tavoitteena on luoda 11 000 uutta työpaikkaa (htv), joista naistyöpaikkoja on 4 200. Vastaavasti
uusien yritysten tavoite on 1500, joista naisyrityksiä 630. Ohjelman rahoituksesta n. 76 prosenttia
kohdistuu toimiin, jotka edistävät Lissabonin strategiaa.
Tuettava toiminta
Toimintalinjan 1 toimien kohteena ovat alkavat ja jo toimivat kasvuhakuiset yritykset toimialasta
riippumatta ja yritysryhmät. Uutta yritystoimintaa haetaan naisyrittäjyydestä ja palvelualoilta
käynnistämällä uutta luovia kokeiluhankkeita. Erityisiä mahdollisuuksia tuovat hyvinvointi-, matkailu- ja
kulttuuripalveluista syntyvä yritystoiminta sekä osaamisintensiiviset palvelut yrityksille. Lisäksi
edistetään mm. yritysten energiatehokkuutta ja aktivoidaan ympäristö- ja energiateknologiaan liittyvää
yritystoimintaa ja vientiä.
Toimintalinjan 2 toimet kohdistetaan hyvien innovaatioympäristöjen sekä tutkimus- ja koulutusjärjestelmän ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tuettavaa toimintaa on esim. yritysten, oppilaitosten
ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkostojen kehittäminen ja verkottuminen kansainvälisesti.
Toimintalinjalla 3 saavutettavuuden parantamiseksi tuetaan elinkeinoelämän kuljetuksia,
logistiikkapalveluja, alueellisia logistiikkakeskuksia ja tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. Toimintaympäristöjen vetovoiman kasvattamisessa toimia kohdennetaan sekä rakennetun ympäristön että luonnonympäristön kehittämiseen. Tuen kohteena voivat olla toimet, joilla turvataan ja parannetaan sekä luonnonympäristön laatua että virkistysarvoa. Uusiutuvan energian tuotannon edistämiseksi toimia suunnataan
mm. biomassan saatavuuteen ja raaka-aineen saannin tehokkaaseen logistiikkaan sekä tuuli- ja vesienergian lisäämistä koskeviin selvityksiin. Saamelaisväestön edellytyksiä kehittää elinkeinojaan ja kulttuuriaan tuetaan tästä toimintalinjasta.
Rahoitus
Pohjois-Suomen kilpailukyky ja työllisyys -ohjelman rahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta on
ohjelmakaudella yhteensä 311 milj. euroa. Rahoitettavissa toimissa EU-rahan osuus on enintään 50 %
julkisesta rahoituksesta. Ohjelman toteutuksessa rahoitusta suunnataan Pohjois-Suomessa
liittymissopimuksen mukaisille tavoite 6 -alueille noin 60 % ja muille alueille noin 40 %. Tukiintensiteetti on tavoite 6 -alueilla 122 euroa/vuosi/asukas ja muilla alueilla 62 euroa/vuosi/asukas.
Pohjois-Suomi
TL1
TL2
TL3
Tekninen tuki
Yhteensä

EAKR
111 836 001
116 076 211
70 910 014
12 450 926
311 273 152

Kans.julk.
111 836 001
116 076 211
70 910 014
12 450 926
311 273 152

Julk.yht.
223 672 002
232 152 422
141 820 028
24 901 852
622 546 304

Yksityinen
402 609 604
25 536 766
17 018 403
445 164 773

Yhteensä
626 281 606
257 689 188
158 838 431
24 901 852
1 067 711 077

%
EAKR:stä
35,9 %
37,3 %
22,8 %
4,0 %
100,0 %

