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Toimintalinja

2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Tukimuoto

Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

1.1.2020

31.12.2022

Hankkeen sisältö

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman (2018–2021) mukaan haluamme
olla etevä edelläkävijä ja yksi neljästä kehittämisen kärjestä on olla
kansainvälinen eKarjala. Etevä kansainvälisyytemme koostuu yliopistokokonaisuudesta, vientityöpaikoista ja matkailijoista. Kansainvälinen yhteistyömme rajanaapuri Venäjän kanssa on ollut monipuolista ja uusimpana mahdollisuutena yhteistyökohteeksi on avautumassa Kiina ja yleensä Aasia.
Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA -hankkeen visiona on,
että Etelä-Karjala profiloituu Suomen Aasia- yhteyksien edelläkävijämaakunnaksi ja yhdeksi kiinnostavimmista TKI-ympäristöistä Aasian
yrityksille. Tavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalan maakuntaan Aasia-osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa laajenevaa ja monipuolistuvaa yhteistyötä Aasian kumppaneiden kanssa syventäen älykkään
erikoistumisen toimeenpanoa maakunnassa.
Aasia-osaamiskeskittymää rakennetaan:
1) Vauhdittamalla Etelä-Karjalan Kiina-osaamispääoman kerryttämistä tukemalla alueen korkeakoulujen innovatiivisen yhteistyömallin
konseptointia ja toteuttamista valikoitujen kiinalaiskumppanien kanssa.
2) Tukemalla Etelä-Karjalan yritysten verkostoitumista ja TKI-yhteis-

työtä tunnistettujen kumppaneiden kanssa valituilla Aasian kasvumarkkinoilla (Kiina ja Japani).
3) Tarjoamalla avoimen innovaatioalustan, joka toimii Aasia-yhteistyön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sidosryhmien vuorovaikutuksen ja yhdessä kehittämisen ympäristönä.
Hankkeen keskeisimmät tulokset:
Koulutus- ja innovaatioyhteistyön merkittävä vahvistaminen siten, että alueelle syntyy lisää TKI-työpaikkoja
-Korkeakoulun innovatiivinen yhteistyömalli konseptoidaan kolmen
valikoidun kiinalaiskorkeakoulukumppanin kanssa
-Toteutuessaan alueelle syntyy hankkeen aikana vähintään 5
TKI-työpaikka korkeakoulujen osaamiskeskittymään Työperäisen
maahanmuuton edistäminen niin että alueelle syntyy kansainvälistä
ja osaamisintensiivistä työvoimaa
-Toteutuessaan alueelle syntyy hankkeen aikana vähintään 250 kiinalaisopiskelijan Kiina-osaamiskeskittymä
-Korkeakoulujen innovatiivisen yhteistyömallin toteutuessa alueella
käynnistyy kuntien ja korkeakoulujen yhteistyöllä kansainvälistä työvoimaa tukeva kasvupolku
Kansainvälisen edelläkävijyyden vahvistaminen siten, että alueen yritysten vientitoiminta kehittyy ja alue saa lisää ulkomaista investointirahoitusta
-5 alueen olemassa olevan yrityksen kansainvälistyminen uusien kiinalaisten osaajien myötä
-Yli 50 yritystä ja organisaatiota osallistuu hankkeen järjestämiin tapahtumiin
Aasia-osaamiskeskittymä on osa Etelä-Karjalan ydinosaamista
-Aasia-toimijoiden avoin innovaatioalusta toimii yritysten, koulujen,
päättäjien ja kansalaisten vuorovaikutuksen areenana
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet vastaavat Etelä-Karjalan maakuntaohjelman, innovaatio- ja Aasia-strategian tavoitteisiin. Niissä on
myös huomioitu rakennerahasto-ohjelma. Osaamiskeskittymälle tarvitaan uusi rakenne tukemaan maakunnan Aasia-yhteistyötä ja sen
keskiössä ovat korkeakoulut ja kaupungit. Osaamiskeskittymän rakentamisen tuloksena Etelä-Karjalan näkyvyys ja houkuttelevuus
kasvaa. Alueen kilpailukyky vahvistuu, tänne muuttaa osaavaa työvoimaa ja syntyy uusia yrityksiä sekä TKI-työpaikkoja.
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Matkakustannukset

Yhteensä €
172 100
37 000
66 085

4 Kone- ja laiteinvestoinnit
5 Rakennukset ja maa-alueet
6 Muut kustannukset
7 Flat rate
Kustannukset yhteensä
8 Tulot

0
0
0
25 815
301 000
0

Nettokustannukset yhteensä

301 000

Rahoitus
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus
Rahoitus yhteensä

Yhteensä €
210 000
46 000
45 000
0
301 000

Osuus nettokustannuksista (%)
69,77
15,28
14,95
0,00
100,00

Lisätietoja hakemuksesta
Hakuilmoitus on julkaistu rakennerahastot.fi sivustolla 9.9.2019.
Etelä-Suomen
maakuntien
EAKR-haku
toteutui
ajalla
9.9.-17.10.2019 Hankkeet on arvioitu Etelä-Karjalan liiton arviointikokouksessa 4.11.2019. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
20.11.2019.
Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke kohdentuu Etelä-Karjalan maakuntaohjelmassa 2018-2021 ja
innovaatiostrategiassa keskeisiin Kansainvälinen eKarjala ja innovaatioympäristön kehittäminen -painotuksiin. Hanke tukee monipuolisesti maakuntaohjelman tavoitteita mm. yhteistyöstä ja kansainvälisyydestä sekä pyrkii vahvistamaan kasvuhakuisen yrittäjyyden edellytyksiä.
Hanke kohdentuu merkittävästi korkeakoulujen osaamisverkoston
kasvattamiselle. Yritykset ovat vain osa kohderyhmää, vaikkakin
merkittävä. Kiina-yhteistyöhön potentiaaliset yritykset ovat yleisesti
osaamisintensiivisiä ja työllistäviä. Hankkeen päätavoittena on edistää maakunnan Kiina-osaamista laaja-alaisella yhteistyöllä ja kohdemarkkinaan verkostoitumalla. Hanke voi vaikuttaa osaamispohjan ja
TKI-verkoston laajentamiseksi sekä osaltaan tukea kokeiluympäristöjen ja teknologiamaakunnan kehittämistä.
Hanke on rakennerahasto-ohjelman TL2 ja sen erityistavoitteena
4.1. mukainen. Toteutus tukee myös haun Etelä- Karjalan painopistettä: Kansainvälisen yhteistyön ja osaamisen syventäminen innovaatiostrategian toteuttamiseksi.

Rahoittajan esitys:
Hanke esitetään rahoitettavaksi.
Aiemmat käsittelyt:
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen
20.11.2019 ja hyväksyi hankkeen rahoitettavaksi EAKR-varoin.
Hankkeen koon vuoksi hankehakemusta ei tarvitse viedä
MYR-käsittelyyn.
Lisätietoja: maaseutuasiamies Jari Lantta, puh. 040 524 0540.
Ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy EAKR-rahoituksen kohdentamisen hankkeelle 1.1.2020-31.12.2022 välisenä aikana Etelä-Karjalan rahoituskehyksestä enintään 210 000 euron avustusosuudella ja enintään
69,77 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Rakennerahastotehtäviä koskevan sopimuksen mukaisesti yksityiskohtaisen rahoituspäätöksen tekee Uudenmaan liitto. Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa hankepäätöksessä, johon liitetään oikaisuvaatimusohje.
Asiakohta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

