Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen rahoitushaku Pohjoisen
kasvuvyöhykkeen ja Suomen kasvukäytävän hankkeille
Uudenmaan liitto on käynnistänyt yhteistyössä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ja Suomen
kasvukäytävän kanssa alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) rahoitushaun.
Rahoitusta ohjataan innovatiivisille kokeiluhankkeille, jotka parantavat vyöhykkeiden
sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta.
Suomen kasvukäytävä ulottuu Helsingistä Seinäjoelle. Pohjoinen kasvuvyöhyke halkoo
Etelä-Suomen itä-länsisuunnassa.
Haku on jatkuva kasvusopimuskaudella 2016–2018. Tavoite on saada hankkeet ja kokeilut
käyntiin niin, että tulokset olisivat valmiina vuoden 2018 loppuun mennessä.
Vyöhykkeiden johtoryhmät arvioivat hankehakemukset ja antavat niistä lausuntonsa.
Uudenmaan liitto päättää rahoituksesta annetun lausunnon, hankkeen lainmukaisuuden ja
käytettävissä olevan rahoituksen pohjalta.

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen AIKO-rahoitus
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kumppanuus kattaa kuuden maakunnan liiton alueet ja niiden
tärkeimmät kaupungit. Maakunnat ovat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme,
Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
Valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisellä, 9.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella
tähdätään vyöhykkeen kokonaisvaltaiseen toiminnalliseen kehittämiseen. Tavoitteena on
linkittää keskuksia laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa yrityksille
kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita.
Sopimuksen kärjet ovat rahtiliikenteen reaaliaikaisten tukijärjestelmien kehittäminen,
Etelä-Suomen logistiikka-alan tarvekartoitus ja logistiikka-alueiden profilointi.
Vuoden 2016 AIKO-rahoitus Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankkeille on 270 000 euroa ja
vuosien 2016–2018 suunniteltu rahoitus yhteensä 810 000 euroa.

Suomen kasvukäytävän AIKO-rahoitus
Suomen kasvukäytävän kumppaneita ovat Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Uusimaa sekä
liikennekäytävän tärkeimmät kaupungit ja kunnat Seinäjoelta Helsinkiin.
Valtion ja Suomen kasvukäytävän välisen, 9.6.2016 allekirjoitetun sopimuksen tavoitteena
on kasvukäytävän toiminnallisen kokonaisuuden kehittäminen yhtenäiseksi työmarkkina-,
liiketoiminta- ja yhteistoiminta-alueeksi, joka houkuttelee yrityksiä, osaajia ja kansainvälisiä
sijoituksia.
Vuoden 2016 AIKO-rahoitus Suomen kasvukäytävän hankkeille on 446 000 euroa ja vuosien
2016–2018 suunniteltu AIKO-rahoitus yhteensä 1 338 000 euroa.

Rahoituksen ehdot
AIKO-rahoitusta myönnetään vuosina 2016–2018. Myönnettävä rahoitus voi kattaa
enintään 50 prosenttia hankkeen julkisen rahoituksen määrästä. Tukea voidaan myöntää
julkis- tai yksityisoikeudellisille oikeushenkilöille. Tukea ei kuitenkaan myönnetä yksittäisen
yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakemuksen toimittaminen
Hankehakemus jätetään hakulomakkeella Uudenmaan liiton kirjaamoon. Sähköpostin
liitteenä toimitettavan lomakkeen toimitusosoite on toimisto@uudenmaanliitto.fi.
Kirjeet lähetetään osoitteeseen
Uudenmaan liitto / AIKO-rahoitushakemus
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki
Hakulomakkeet ja hakuohje löytyvät Uudenmaan liiton verkkosivuilta osoitteesta
www.uudenmaanliitto.fi/aiko.
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