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Kanta-Häme. EAKR-haku 14.11.-21.12.
Toimintalinja 1

erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton 
parantaminen 

erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi 

Toimintalinja 2

erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen 

erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -
palautuvuuden edistäminen 

erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Käytössä tarkentava alueellinen valintaperuste ”Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään 
erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin”



Kanta-Häme. EAKR-haku 14.11.-21.12.

Haemme erityisesti hankkeita, jotka

- vauhdittavat yritysten ja muiden sidosryhmien muutosta kohti vihreää ja digitaalista yrittäjyyttä.

- osoittavat monipuolista elinkeinokytkentäistä yhteistyötä ja verkostotoimintaa, jolla on vahva 

elinkeinoelämän uudistumista vauhdittava aluekehittämisvaikutus. 

- edistävät tutkimus- ja koulutussektorin sekä elinkeinoelämän yhteistyötä, tukevat alueen elinvoiman 

kehittämistä, kokoavat yhteen verkostoja sekä vahvistavat kokeiluympäristöjä ja toteuttavat kokeiluja.

- liittyvät erityisesti energiamurrokseen, elinkeinojen kestävään kasvuun ja materiaalikiertoihin.



Kestävän kasvun Häme 2022-2025, askeleemme.

1. Kestävän kasvun TKI – Häme 

kytkeytyy kansainvälisiin verkostoihin 

ja arvoketjuihin

• Luonnonvarat, kulutus ja 
materiaalikierrot kiertotalouden 
keskiössä

• Kestävän ruokajärjestelmän 
edelläkävijämaakunta

• Älykkäät palvelut ja 
tuotantoprosessit uudistuvassa 
liiketoiminnassa

• Älykästä, vastuullista ja kestävää 
muotoilua

2. Kestävän kasvun osaaminen, 

työllisyys ja osallisuus – Näytön paikka 

nopeasti uudistuvassa työelämässä ja 

koulutuksessa 

• Tulevaisuuden työelämä ja 
työllistyminen on monimuotoista 
ja mahdollistavaa

• Tulevaisuuden osaaminen ja 
osaamisen jatkuva kehittäminen

• Tarvitsemme kansainvälisiä osaajia 
pärjätäksemme globaalissa 
kilpailussa

3. Kestävän kasvun infra

• Tavoitteena kaikille sujuva arki ja 
helpot liikkumisen mahdollisuudet

• Asumisen, elämisen ja 
työskentelyn uudet tavat ÄES



Smart Häme 2022-2025



Hämeen liiton rahoitus 2. EAKR-hakukierroksella 
4,018 milj. euroa (EAKR + valtio).

1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

1,860

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, 
yritysten ja julkishallinnon hyväksi

0,484

1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminenX

2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen
ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

0,637

2.4 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden

ja –palautuvuuden edistäminen

0,329

2.6 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

0,708

TL1 yht. 2,344 TL2 yht. 1,674



https://www.hameenliitto.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/kehittamisohjelmat/kestavan-kasvun-hame/

https://hameenliitto.verkkoesitykset.fi/maakuntaohjelma/#/
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Lisätietoja.

Marko Mälly, maakunnan kehittämispäällikkö 050 575 2193

Arto Saarinen, aluekehitysasiantuntija  050 305 2539

Minna Takala, aluekehitysasiantuntija  050 526 4648

Paula Mustonen, maakuntainsinööri  050 375 3218

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hame.fi

mailto:etunimi.sukunimi@hame.fi


Asiantuntijuus
intohimona.


