Hakisinko KKI-hanketukea vai
KKI-kehittämishanketukea?
Tukea kannattaa aina hakea ensisijaisesti KKI-hanketukihaun kautta.
Mikäli hankkeenne on valtakunnallisesti uraauurtava ja innovatiivinen,
voidaan hanke nostaa KKI-hanketukihaun kautta KKIkehittämishankkeeksi.

Tässä vastaus muutamaan yleisimmin esitettyyn kommenttiin:
”Olemme kehittämässä hankkeessamme uutta toimintaa, joten
suunnitelmissamme olisi hakea KKI-kehittämishanketukea”
KKI-kehittämishankkeet ovat valtakunnallisesti merkittäviä ja niissä
toteutetaan uusia, innovatiivisia toimintamalleja. Vaikka hankkeenne on
teille selkeästi uutta toimintaa, niin saattaa olla mahdollista, että
hankkeellenne tyypillisiä toimintatapoja on valtakunnallisesti jo
aikaisemmin toteutettu. Hankkeenne voi siis olla paikallisesti merkittävä,
mutta siihen ei tällä hetkellä kohdistu valtakunnallista mielenkiintoa, joten
tämän vuoksi suosittelemme hakemaan KKI-hanketukea.
”Tahdomme hankkeellemme mahdollisimman suuren tukisumman”
Molemmissa hanketukimuodoissa voidaan myöntää isojakin tukisummia,
eikä kehittämishankehausta saa automaattisesti suurempaa tukea kuin
hanketukihausta. Myönnetty tuki perustuu aina hankkeen
kokonaiskustannuksiin. Rahoituskanava ei vaikuta myönnettävän
tukisumman suuruuteen, vaan pääosassa on aina hankkeen sisältö.
”Suunnittelemme hankkeemme kestoksi 2-3 vuotta”
Sekä KKI-hanketukea että KKI-kehittämishanketukea voidaan myöntää
aina korkeintaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hankkeiden on
mahdollista hakea molempien tukikanavien kautta uutta tukea
hankkeelleen seuraavalle vuodelle. Sama hanke voi saada tukea
korkeintaan kolmen vuoden ajan.
”Haluamme käynnistää toimintaamme jo nyt, mutta KKIhanketukihaku ei ole auki. KKI-kehittämishanketuen avulla

voisimme jo käynnistää toimintamme.”
KKI-hanketukihaussa on vuosittain kaksi hakukierrosta (1.9.-30.9. ja 1.3.31.3.). KKI-kehittämishanketukea voi puolestaan hakea 1.9.-31.3.
välisenä aikana. Mikäli hanke täyttää kehittämishanketuen kriteerit ja
hakemusta aletaan valmistella, menee usein useampia kuukausia ennen
kuin toimintamalli on niin hioutunut, että hakemus on valmis. Tämän
jälkeen hakemuksen käsittelyssä ja lopullisessa tukipäätöksessä menee
1-2kk. Tukipäätöksen saa käytännössä usein nopeammin hakemalla
tukea KKI-hanketukihaun kuin KKI-kehittämishanketukihaun kautta.
”Olemme tutustuneet hakumuotoihin ja KKI-kehittämishanketuki
vaikuttaa meistä sopivimmalta.”
KKI-kehittämishankkeet ovat aina valtakunnallisesti merkittäviä.
Käytännössä kehittämishankkeiden hakeminen, toiminta ja seuranta ovat
laajempaa ja vaativat hankkeen toteuttajalta voimakasta panostusta. KKIkehittämishankkeiden seuranta toteutetaan koko hankkeen ajan Laiturihankeseurantajärjestelmän avulla ja hankkeen ohjausryhmään nimetään
KKI-yhteyshenkilö.
”Olemme tehneet pitkäaikaista kehittämistyötä omalla
toimialallamme ja pyrimme kehittämään jatkossa toimintaamme
ihan uudelle tasolle. Olemme tutustuneet muihin tämän toimialan
malleihin ja tutkimustuloksiin. Hankkeemme on verkostoitunut ja
rakenteita muokkaava kokonaisuus.”
Hankkeessanne voisi olla potentiaalia KKI-kehittämishankkeeksi. Ota
yhteyttä hankekoordinaattoriin(katariina.tuunanen(at)likes.fi, p. 040 635
1026) ennen hakemuksen laatimista. KKI-kehittämishankehakemusta ei
kannata työstää ja lähettää keskustelematta asiasta ensin
hankevalmistelijan kanssa.

