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Kolme EAKR-hakua tänä vuonna
Päijäthämäläisten on tänä vuonna mahdollista osallistua kolmeen EAKR-hakuun.
Ensimmäinen on valtakunnallinen ”Kasvua kansainvälisistä osaajista” EAKR ja ESR –
haku, joka avataan 14.6.2017. Haku päättyy 25.9.2017. EAKR-hankkeissa rahoittajana
toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus. Haun info järjestetään
Helsingissä 14.6.2017 klo 12–16 Helsinki Congress Paasitornissa. Lisätietoa
Toinen on Päijät-Hämeen liiton oma ylimääräinen EAKR-haku, jossa on kaksi erillistä
teemaa, 1. sotemarkkinan kehittäminen ja 2. luoviin aloihin painottuva elämyksistä
vetovoimaa. Haku kohdistuu Rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteisiin 4.1. ja 5.1.
Tämän haun infotilaisuus on 21.6.2017 klo 9-12 Lahden maakuntakirjaston auditoriossa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Loppusyksystä seuraa tavanomainen Etelä-Suomen yhteinen kaksivaiheinen EAKR-haku.
Sen teemoja ei ole vielä päätetty.
Hakuiloa kaikille!

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) haku päättyi
Päijät-Hämeen liitto haki alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitukseen (AIKO) ketteriä
kokeiluhankkeita. Jaettava hanketuki on vuoden 2017 haussa 322 000 euroa.
AIKO-hankkeita rahoitetaan kahdessa kokosarjassa alle 10.000 euroa tai suurempia
10.000 – 50.000 tukieuron hankkeita.Haku suurempiin hankkeisiin päättyi 12.6. klo 15.
Teemoja oli kaksi: 1. tulevaisuuden teknologiat ja elinkeinolähtöiset ekosysteemit ja 2.
uudet työn tekemisen mallit ja yrittäjyyden luominen Heinolan ja Lahden seuduille.
Hakemuksia saapui määräajassa 8 kappaletta. Hankehakemukset käsittelevät bioraaka-
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Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen verkkosivut
auki
Päijät-Hämeen maakuntauudistukselle on avattu verkkosivut www.ph2019.fi. Sivustojen
sisältö tarjoaa maakuntauudistukseen liittyvän tiedon sekä valmistelumateriaalin.
Sivustoilta löytyy mm. maakuntauudistuksen työryhmien kokoonpanot ja valmisteluryhmän
muistiot. Sivusto täydentyy lähiaikoina sekä valmistelun edetessä.
Sivujen kohderyhmänä ovat maakuntauudistuksessa toimivien asiantuntijoiden lisäksi
maakunnan asukkaat, joita halutaan uudistuksen myötä palvella entistä paremmin.
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BIOREGIO -projekti
Nyt voit seurata BIOREGIO –projektin etenemistä myös sen oman uutiskirjeen kautta.
Uutiskirjeen tilaajaksi pääset oheisen linkin kautta
https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/
Ensimmäisessä uutiskirjeessä on esitelty lyhyesti Päijät-Hämeen alueelta valitut hyvät
kiertotalouden käytännöt jotka ovat ehdolla edelleen jaettavaksi Euroopan laajuisesti Policy
Learning Platformien kautta. Lisäksi uutiskirjeestä löytyy hyvien käytäntöjen valintakriteerit
sekä määritelmät mitä tarkoitetaan mm. biotaloudella, kiertotaloudella sekä biopohjaisilla
tuotteilla.
Interreg Europe ohjelman rahoittamaa projektia vetää Lahden ammattikorkeakoulu.
Toisena alueellisena partnerina on Päijät-Hämeen liitto.
Lisätietoa
Riika Kivelä
Projektikoordinaattori
Interreg Europe Projects
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