KARTALLA 2023 –

Luovien alojen palveluja & rahoitusta ammattilaisille,
yrityksille ja yhteisöille
Klo 9.00 – 10.00 Luovien alojen rahoituksista
Kokonaiskuva, nostoja luovien alojen rahoituksista ja tietoa rahoitusten
muutoksista 2023
Klo 10.15 – 11.00 Luovien alojen palveluja
Osaamisen kehittäminen osana yrittäjyyttä & nostoja luovien alojen
palveluista 2023
Klo 11.00 – 11.30 Keskustelua
Kysymyksiä ja vastauksia, vinkkejä ja jakamista
Breakout roomit ovat auki koko tapahtuman ajan keskustelulle,
verkostoitumiselle ja kumppanihaulle.

Luovien alojen online-yrityspalvelut
Yrittäjyyden oppimisympäristö
https://www.creve.fi/

3

CCI networks & business services

2

Creve, digitaaliset palvelut
Humak, verkkokoulutukset

1

Alueelliset verkostot ja palvelut

https://www.creve.fi/tietoa-ja-tyokaluja/luovien-alojen-rahoitus/

Rahoitusta
luovien alojen
yrityksille ja
yhteisöille

Luovan alan yrityksen
tärkein ja ensisijainen
rahoitus?

= Asiakkaalta tuleva raha

https://uploadsssl.webflow.com/627a375
4aa6e1b32224ce2d5/628c
8d61822cf76615844c6e_j
ulkinen-rahoitusluoville.pdf

10 + 1 nostoa rahoituksista 2023
1.
2.
3.
4.

AVEK: Konsepti- ja demotuki Uudistuu!
Uusi!
AVEK & SKR: Kehittämö (rahoitus + tuki)
MMM/Leader: Kehittämishankkeet ja yritystuki
MMM/Taike: Hama (kulttuuri ja taide)

5.
6.
7.
8.

Uusi!
ELY: Kasvun kiihdyttämisohjelma
ELY: Yrityksen kehittämisavustus
Uudistuu!
Business Finland / Creative RRF
Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet ja Culture Moves Europe

Uudistuu!

Uudistuu!

9. ELY: Kulttuuri- ja luovien alojen innovaatio-osaamisen kehittäminen ESR+
10. OKM: Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki
11. Apurahat (säätiöt, rahastot…)

Uusi!

Leader:
Yritystuki ja kehittämishankkeet
Uudet haut käynnistyvät keväällä
23
Luova Eurooppa:

AVEK:
CreaDemo/DigiDemo:
Konseptituki
kevät 23 OKM:
Kulttuuri- ja luovien
alojen uudistumisen
Business Finland:
rakennetuki
Creative RRF
kevät 23
kevät 23

AVEK:
Kehittämö
(mediataide)

KV-yhteistyöhankkeet
11/22 – 02/23
05

04

ELY:
Kulttuuri- ja luovien alojen
innovaatio-osaamisen
03
kehittäminen ESR+
kevät 23
Luova Eurooppa:
Culture Moves Europe
Haku auki 05/23 asti
MMM/Taike:
Hama (kulttuuri ja taide)
3. Hakukierros
(häntä) arvio haun
ajankohdasta 02-04/23
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•
•

11
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Jatkuva haku:

•
10

MMM/Leader:
Kehittämishankkeet ja
yritystuki
Business Finland: mm.
Innovaatioseteli, Tempo, TKIlaina, Co-inno…
ELY-keskukset: Yrityksen
kehittämisavustus (hakujaksot)

Apurahat:
01

09

07
08

02

ELY:
Kasvun
kiihdyttämisohjelma

AVEK:
CreaDemo/DigiDemo:
Demo- ja
pilotointituki

Syksyn isot haut:
• Taike / lokakuun haut
• SKR / valtakunnalliset haut
Eri aikoihin pitkin vuotta
apurahahakuja, myös Taike ja SKR.
Ks. avoimet haut esim.
• tinfo.fi/fi/Apurahavahti
• tiedejatutkimus.fi/

https://www.freepik.com/free-vector/white-vector-infinity-icon-depicting-state-being-limitlessunbounded-by-space-time-quantity_10608280.htm

Kulttuuri- ja luovat alat Suomessa /
Rahoituksen ja tuettujen asiantuntijapalvelujen tukiosuus ja omarahoitus
1) Täysin omarahoitettava
• yrityksen olemassa olevan liiketoiminnan pyörittäminen (perustoimintaa),
• myynti ja markkinointi,
• kehittämishankkeet yrityksen omalla ja muulla ulkopuolisella rahoituksella (yksityinen)
2) Omarahoitusosuus / tukiosuus (esim. 50/50% tai 30/70%)
• tyypillinen tukiosuus yritysten julkisrahoitteisissa kehittämishankkeissa 50-75%
• poikkeuksia 75-90% tukiosuudella mm. pandemian vaikutuksista toipumiseen kohdennetut korotetut
tuet (mm. Recovery & Resilience Facility RRF), tutkimushankkeet, yleishyödylliset kehittämishankkeet,
jotkin alkuvaiheen rahoitukset (esim. AVEKin tuet, BF Tempo), tuetut asiantuntijapalvelut (ELY Kehpa)
• Vastinrahoitusosuus katetaan esim. omarahoituksella tai muulla ulkopuolisella rahoituksella, AVEKin
rahoituksissa myös mm. laskennallisella palkalla,
• Yrityksen omarahoitusosuutta voidaan pienentää esim. muulla ulkopuolisella rahoituksella.
3) 100% tukirahoitus/avustus
• AVEK CreaDemo/DigiDemo -konseptointituki
• Apurahat (useimmiten)
• Huomioitavaa, että vaikka omarahoitusta ei ole vaadittu, sen sisällyttäminen projektiin on osoitus myös
omasta sitoutuneisuudesta toteutukseen.

AVEK / CreaDemo ja DigiDemo
Konsepti- ja demotuki
Konseptituki
- Uuden idean kehittelyyn konseptiksi
- 5 000e
- 100% tuki
- Yritykselle (myös toiminimi), yhdistykselle, työryhmälle tai hlölle

HUOM.
Vuoden 2023 OKM:n määräraha
CreaDemo ja DigiDemo -avustuksiin
vahvistetaan tammikuussa. Hakujen
toteutuminen riippuu päätöksestä.

Demo- ja pilotointituki
- Uuden, innovatiivisen konseptin testaamiseen, demon tekemiseen
- 10 000e tai 20 000e
- 80% tuki, hankkeen muu rahoitus voi olla hakijayhtiön ulkopuolisen rahoituksen lisäksi myös yhtiön
omarahoitusosuus. Omarahoituksen osaksi hyväksytään hakijan omia työkustannuksia tai oman kaluston käyttöä
- Osa tuesta maksetaan hankkeen käynnistyessä
- Osakeyhtiöille, yhdistyksille, HUOM. ei toiminimille tai työryhmille
https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/creademo-crema-digidemo/

https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuenhakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/

Terveisiä AVEKilta:
Tervetuloa AVEKin rahoituksen pariin ja selailemaan AVEKin sivuja!
- Lukekaa hakuohjeet
- Tutustu aiempien vuosien tuensaajiin – saat hyvän käsityksen, millaisiin asioihin tukea on
myönnetty: https://www.kopiosto.fi/AVEK/tukipaatokset/luovien-alojen-tuet/
- Tilaa uutiskirje, pysyt kärryillä ja kartalla hauista, infoista ja uusista palveluista:
https://www.kopiosto.fi/AVEK/ajankohtaista/uutiskirje/
Millainen on hyvä hakemus?
- Hakija aidosti oman hankkeensa takana,
- Hakemuksessa selkeästi kerrottu sekä aidosti ja avoimesti kuvattu sisältö,
- Anna näkyä kiinnostus, intohimo ja rakkaus omaa hanketta kohtaan,
- Tutustu mihin tukea voi hakea ja millä tavoin ideasi vastaa haun tarkoitusta ja kohdetta.

UUSI!
Seuraava haku 2023 syksyllä

https://www.kopiosto.fi/AVEK/
tuen-hakijoille/avekin-tuet-jahakuohjeet/kehittamo/

Hama – MMM / Taike ja ELY
Kulttuurin kehittämishankkeet (Taike)
Harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen on saatavilla avustuksia. Taiteen
edistämiskeskus Taiken hallinnoimassa hankehaussa on mahdollista saada tukea esimerkiksi HAMA-alueiden
kulttuurin projekteihin, tapahtumien kehittämiseen, osallisuuden kehittämiseen, taiteilijoiden työllistämiseen,
saavutettavuuden parantamiseen ja aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin.
- Kolmas hakukierros kulttuurin kehittämishankkeisiin (Taike) tulossa 02-04/23 (arvio haun ajankohdasta)
- Jaetaan vajaa 2M, lisärahoitus
- 2 hakua ollut, 1. kierros 259 hakemusta, n. 9,5Me haettu / 2Me myönnetty
- Hakijan varmistettava, että hankkeen toimenpiteet tapahtuu hama-alueella (kartta, rajoitukset)
- Hakijan ei tarvitse olla sijoittuneena alueelle, toiminnan täytyy kohdentua alueelle + hama-alueen
osallisuus
- Ei rahoiteta pistokeikkoja, kertaluontoisia kiertueita, vähintään ollaan useamman kerran,
- MMM koordinoima parlamentaarinen työryhmä, vaalien jälkeen selviää jatkuuko Hama-rahoitus
- Hamaa toteutettu 2 hallituskautta, Marinin kaudella lisätty mukaan kulttuuri ja taide
- ELYn kautta matkailu (Lapin ELY, ei kolmatta hakua)

Uudistuu!

Leader
Yritystuet
- Tulossa uutta tukea osa-aikaiseen yrittäjyyteen, yrittäjyyskokeiluihin, omistajan vaihdoksiin
- Lisää mahdollisuuksia tukea pientä, alkavaa yrittäjyyttä
Kehittämishankkeet
- Yleishyödyllisille toimijoille uutta tukea
- Keveämpää tukea pienille jutuille, kehittäminen, yhteistyö, yhdistyksille
- Haut oman alueen Leader-ryhmän kautta
Milloin uusi Leader-kausi ja haut käynnistyvät?
- Leader-ryhmät ja rahoitusehdot hyväksytään alkuvuodesta, uusi kehittämistukilaki voimaan
- Tarkentuu valtioneuvoston asetuksessa keväällä
- Myöhemmin keväällä rahoitushaut käyntiin.

Uudistuu!
Nyt vuoden 2022 lopussa päättyvän rahoituskauden varat on todennäköisesti Leader-ryhmissä jo pitkälti sidottu.
•
•

•

Suomessa 52 Leader-ryhmää haki kaudelle 2023-2027. MMM hyväksyy Leader-ryhmät ja niiden rahoituskehykset alkuvuodesta
2023. Leader-toimintaa on kaikilla maaseutualueilla.
Seuraavan kerran rahoitusta voi hakea keväällä 2023, sen jälkeen kun valtioneuvoston asetukset maaseudun hanketoiminnan
tukemisesta ja yritysrahoituksesta ovat valmiina, ja Hyrrä-tietojärjestelmä on valmiina uusien hakemusten vastaanottamiseen.
Kautta 2023-2027 koskeva kehittämistukilaki on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja tavoitteena on, että se astuu voimaan
1.1.2023.
Valtakunnallisesti tietoa löytyy www.maaseutu.fi -sivustolta ja oman alueen rahoituksesta oman alueen Leader-ryhmän ja ELYkeskuksen sivuilta. Maaseutu.fi-sivustolle on myös tulossa maakunnittaiset alasivut, jota kautta löytyy oman alueen Leaderryhmän ja ELY-keskuksen yhteystiedot. Ks. myös www.leadersuomi.fi

Mikä muuttuu kaudelle 2023-2027 mentäessä?
• Pääpiirteissään Leader-ryhmillä säilyvät nykyisenkaltaiset monipuoliset rahoitusvälineet. Painotus Leader-rahoituksessa on
”ihmisten kokoisille ideoille”, ”ihmisten kokoisille yrityksille” ja ”ihmisten kokoisille yhteisöille”. Niin yritysrahoitukseen kuin
kehittämishankkeisiin tulee myös uusia pienempiä rahoitusmuotoja pienimuotoiseen toimintaan ja esimerkiksi
yrittäjyyskokeiluihin, omistajan vaihdoksiin ja osa-aikaiseen yrittämiseen.
• Suomessa Leader-ryhmät ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä. Hallituksen kokoonpanosta on 1/3 alueen asukkaita, 1/3 alueen
yhdistysten ja yritysten edustajia, 1/3 paikallisen julkisen hallinnon edustajia. Leader-ryhmän hallitus arvioi
rahoitushakemukset ja valitsee paikallista kehittämisstrategiaa parhaiten toteuttavat toimet (tarkoituksenmukaisuusharkinta).
• ELY-keskus vastaa hakemusten tukikelpoisuuden lopullisesta tarkastamisesta (laillisuusharkinta) ja tekee tukipäätöksen.

Hyvä luovien
alojen
yrityksille!

https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma
https://www.elykeskus.fi/documents/10191/12351882/Hakuilmoitus+RRF+2
2062022.pdf/6150b037-d4a2-62e4-251f01b6cc2b46a4?t=1655878942359

Millaisia kehittämistoimenpiteitä ELY-keskus voi rahoittaa Kasvun
kiihdyttämisohjelmasta
Rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina yrityskohtaisesti. Kasvun
kiihdyttämisohjelmassa kaikki toimenpiteet liittyvät yritykseen, joka on aloittamassa
kansainvälistymistä ja vientiä ulkomaille. Kehittämisessä voi käyttää ostettuja asiantuntijapalveluja.
Esimerkkejä rahoitettavista kehittämistoimenpiteistä:
• Uuden kansainvälistymisosaajan palkkaaminen (max. 12 kk)
• Kansainvälisille markkinoille sopivan brändin ja strategian laatiminen
• Markkina- ja jakelukanavaselvityksen tekeminen sekä messuihin osallistuminen
• Kansainvälistymiseen liittyvät ulkomaan matkakulut
• Tuotteen tai palvelun pilotointi ja testaus
• Aineettomien oikeuksien selvitykset (patentit, tavaramerkit yms.)
• Yritysjohdon perehtymistä kohdevaltioihin silloin kun siihen liittyy yhteistyö Team Finland-verkoston
kanssa
• Kansainvälistymiseen liittyvä tutkimus ja tuotekehitys sekä pienimuotoinen prototyypin
valmistaminen
https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma
https://www.elykeskus.fi/documents/10191/12351882/Hakuilmoitus+RRF+22062022.pdf/
6150b037-d4a2-62e4-251f-01b6cc2b46a4?t=1655878942359

ELY-keskus / Kasvun kiihdyttämisohjelma
Milloin voi hakea?
- Kasvun kiihdyttämisohjelma auki ensi vuonna ELYn suuralueista Länsi-Suomessa ja EteläSuomessa,
- 2022 määrärahat loppu, 2023 vuodelle tulossa lisää määrärahaa
- Yrityksen kehittämisavustus vs. Kasvun kiihdytämö
- Pk-yritykset > kiihdyttämössä mikro- ja pienet yritykset, kansainvälistymispainotus
- Kasvun kiihdyttämö vain ELYn Länsi- ja Etelä-Suomen suuralueilla
- Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa Yrityksen kehittämisavustuksen määräraha
suurempi
- Hankkeen kustannukset maks 100k, 50% tuki, ei investointeja, kohdennetaan kvtoimenpiteisiin, pienimuotoisesti mukana voi olla tuotekehitys, esim. lokalisointi
- Haku aluehallinnon asiointipalvelun kautta (ei EURA2021)
https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/12351882/Hakuilmoitus+RRF+22062022.pdf/6150b037-d4a2-62e4-251f-01b6cc2b46a4?t=1655878942359

ELY-keskus / Yrityksen kehittämisavustus
Kehittämisavustuksen avulla tuetaan yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luodaan parempia
edellytyksiä liiketoiminnalle. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten
kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa
merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.
- Hankkeen kustannukset max 100ke, 50% tuki
- Neljä aluetta, hakujaksot suuralueittain (Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi mahd. yhdessä, Itä-Suomi ja
Pohjois-Suomi / jatkuva haku)
- Rahoitusstrategia päivitetään, valmistuu 01/23
- Haku EURA2021:n kautta
- Tammikuun alussa pieni tauko hakemusten vastaanottamisessa
- Seuraa alueiden hakuinfoa www.rakennerahastot.fi -sivustolla
• https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus2
• https://rakennerahastot.fi/-/lansi-suomen-teemaviikko-yrityksen-kehittamisavustus-vinkkeja-jaohjeita-hankehakijoille-ennen-hakemuksen-jattamista
• https://rakennerahastot.fi/-/millainen-on-hyva-hankesuunnitelma-

Business Finland / Creative RRF
- Keväällä 2023 tulossa kolmas Creative RRF-haku
- Yrityshaku yksittäin ja yritysryhmänä kuten aiemmilla kierroksilla
- Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö, tutkimus
- Haku periaatteeltaan samanlainen kuin edellisellä kierroksella,
- Enemmän rahoitusta jaossa kuin 2022 (2022/1,6M, 2023/ mahd. lähemmäs 4M)
- Haku julistetaan keväällä, aikaisintaan maaliskuussa,
- Hakuinfoja tulossa haun avautumisen yhteydessä,
- Tuki 50% / 50ke, hankkeen koko 100ke,
- Hankkeet voi kestää (RRF) 2025 vuoden loppuun,
- 2023 hakukierros on Creative RRF-hakujen viimeinen.
- Seuraa ajankohtaista tietoa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/ohjelmat/creative-business-finland
Terveisiä rahoittajalta:
- Seuraavasta teemasta tulee laajempi, innovatiivisuus, rohkeat kokeilut tervetulleita
- Alojen yhteen tuomista: esim. AV- ja pelialaa yhteen, monetisaation mahdollisuudet isot pelipuolella
- Tuotantoyhtiöille: Movie Meets Games –tapahtuma 13.12. klo 14-17, Maria 0-1 Arcade 5,
(tallennetaan)https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/2022/movies-meet-games
- Skaalautuvuutta huomioitava, nyt voi kokeilla rohkeasti riskaapelimpia ideoita, esim. tekoäly, uusi
teknologia.

Luova Eurooppa
- Eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden haku on auki!
- Yhteistyöhankkeiden vuoden 2023 rahoitushaku on avoinna 17.11.2022-23.2.2023.
- hakujen esittelymateriaalit:
- hakuinfot käynnistyvät 28.11.2022, katso aikataulut seuraavalla slidella.
- yhteistyöhankkeiden haku avautuu taas syksyllä 2023, mutta tarkat hakuajat selviävät vasta tuolloin.
- mahdollisista erillis- ja pilottihauista meillä ei valitettavasti ole vielä tietoa.
- Culture Moves Europe -liikkuvuustuessa jatkuva haku!
- Culture Moves Europe-liikkuvuustuen jatkuva haku avoinna 31.5.2023 asti yksilöille,
- HUOM. tulossa jatkossa myös residensseille,
- Hakemukset arvioidaan kuukausittain,
- Haut jatkuvat 2027 asti, kriteerejä muokataan.
Terveiset rahoittajalta:
- Tarkista hanketta suunnitellessa haun tavoitteet sekä painopisteet (mm. kestävä kehitys, inkluusio)
- Huomioi eurooppalaisen verkostoitumisen tärkeys
- Ei tarvetta keksiä pyörää uudestaan, kehitetään yhdessä eurooppalaisten kanssa jo luotuja ratkaisuja eteenpäin
- Euroopassa hyviä käytäntöjä, Suomessa loistavia toteutustapoja – Yhteistyöllä enemmän

Luova Eurooppa
Yhteistyöhankkeiden vuoden 2023 rahoitushaun käynnistymisen myötä myös hakuinfomme käynnistyvät.
Niihin ovat tervetulleita niin hanketta valmistelevat koordinaattorit ja partnerit kuin yleisemmin hausta
kiinnostuneet.

Hakuprosessin eri vaiheisiin keskittyviä hakuinfoja on kolme:
•
•
•

Tuki eurooppalaisille yhteistyöhankkeille: esittely, ohjelman painopisteet ja arviointi 28.11. klo 13-14
Hakuprosessi I: Funding and Tenders -portaali ja hakumateriaalit 2.12. klo 10-11
Hakuprosessi II: Budjettisuunnittelu ja budjettilomake 2.12. klo 13-14

Avoimet kyselytunnit käynnistyvät tammikuussa. Näissä on mahdollista päästä keskustelemaan ja
jakamaan kokemuksia sekä yhteyspisteen asiantuntijoiden että muiden hakemusta valmistelevien kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautumislomakkeen (ilmoittautumiset viimeistään päivää ennen) löydät sivuiltamme
osoitteessa https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/luova-eurooppa-yhteistyohankkeiden-hakuinfot-jakyselytunnit
Tervetuloa mukaan!

• Team Finland on palveluntuottajaverkosto (https://www.team-finland.fi/). Verkoston toimijoiden tarjoamien
kymmenien asiantuntijapalvelujen ja rahoitusten kautta tuetaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä.
• Katso Team Finland -verkoston palvelukartta kokonaisuudessaan os: https://www.creve.fi/tietoa-jatyokaluja/luovien-alojen-rahoitus/

Kulttuuri- ja luovan alan innovaatio-osaaminen ESR+
(valtakunnallinen)
Koordinaatiohankkeen (Taike, Luova verkko) sivut: https://www.taike.fi/fi/projektit/luova-verkkokoordinaatiohanke
Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen valtakunnallisessa teemassa on avattu ideahaku ajalle
31.10.-2.12.2022: https://rakennerahastot.fi/-/luovan-ja-kulttuurialan-innovaatio-osaaminenideahaku-on-nyt-julkaistu
Ideahaun hakuinfon 9.11.22 materiaalit sekä kysymykset ja vastaukset:
• https://rakennerahastot.fi/osaaminen
• https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/137732744/Ideahaun+hakuinfo+9.11.2022+Q++
A.pdf/8bf357db-de4b-5eac-2e8572c8bc8d9954/Ideahaun+hakuinfo+9.11.2022+Q++A.pdf?t=1668499483077
Linkkariin perustettu Luova verkko -ryhmän verkostoitumisesta kiinnostuneille
https://www.linkedin.com/groups/9259070/
tervetuloa mukaan! t. Laura Manninen / Taiken viestintä

Otteena hakuinfon
materiaaleista

Ideahaun hakuinfon 9.11.22 materiaalit sekä kysymykset ja vastaukset:
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/137732744/Ideahaun+hakuinfo+9.11.2022+Q
++A.pdf/8bf357db-de4b-5eac-2e8572c8bc8d9954/Ideahaun+hakuinfo+9.11.2022+Q++A.pdf?t=1668499483077

Ideahaun hakuinfon 9.11.22 materiaalit sekä kysymykset ja vastaukset:
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/137732744/Ideahaun+hakuinfo+9.11.2022+Q
++A.pdf/8bf357db-de4b-5eac-2e8572c8bc8d9954/Ideahaun+hakuinfo+9.11.2022+Q++A.pdf?t=1668499483077

Ideahaun hakuinfon 9.11.22 materiaalit sekä kysymykset ja vastaukset:
https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/137732744/Ideahaun+hakuinfo+9.11.2022+Q
++A.pdf/8bf357db-de4b-5eac-2e8572c8bc8d9954/Ideahaun+hakuinfo+9.11.2022+Q++A.pdf?t=1668499483077

OKM - Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki (RRF)
Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotantoja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti
rakennetuen tavoitteena on osaltaan myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja
että alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:n BKT-osuudesta vuoteen 2026 mennessä.
Tuettavilla hankkeilla toteutetaan osaltaan luovan talouden tiekartan tavoitteita.
- Seuraava haku arviolta alkukeväästä 2023
- Vastaa toisen kierroksen hakua (08/2022) https://okm.fi/-/kulttuuri-ja-luovien-alojen-uudistumisenrakennetuki
- 2021 myönnetyt avustukset
- 2021 rahoitettujen hankkeiden hankekuvaukset
- Neljäs haku tulossa 2024
- 2023 jaossa n. 9ME ja 2024 jaossa n. 3ME. Kaikkien hankkeiden tulee päättyä vuoden 2025 aikana,
tähän tulee tarkennuksia hakuilmoituksilla.
Terveiset rahoittajalta:
• Kevään hakuinfoissa voi keskustella!
• Järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa voidaan ohjeistaa hakemuksen tekemiseen,
• Tiedotamme näistä, kun hakuilmoitus saatu tehtyä ja julkaistua.

”Osana EMIL-hanketta järjestetään kaksi avointa rahoitushakua, joista ensimmäinen on
tammikuussa ja toinen elokuussa 2023. Molemmissa hauissa jaetaan rahoitusta 2,8
miljoonaa euroa. Rahoitettavien projektien budjetit voivat olla 250 000 ja 500 000 euron
välillä. Aalto-yliopistossa hanketta koordinoi Aalto Studios.”

https://www.aalto.fi/fi/uutiset/european-media-and-immersion-lab-emilprojekti-kutsuu-xr-kehittajat-yhteistyohon

https://www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti/

tiedejatutkimus.fi/
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