Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
toteuttaminen Keski-Pohjanmaan liitolla
Osavuosikatsaus 1-3/2022 maakuntahallitukselle 14.4.2022 kokoukseen
Keski-Pohjanmaan liitolle on osoitettu myöntövaltuutta (EU+valtio) Kestävää kasvua ja työtä Suomen
rakennerahasto-ohjelmaan koko ohjelmakaudella 2014–2020 tähän mennessä seuraavasti:
Myöntövaltuuksien
jakopäätös
/TEM/EURA2014

TEM päätös 14.10.2014
TEM päätös 27.2.2015
TEM päätös 1.9.2015
TEM päätös 11.9.2015
TEM päätös 11.3.2016
TEM päätös 30.6.2016
TEM päätös 3.2.2017
TEM päätös 5.12.2018
TEM päätös 31.1.2019
TEM päätös 11.2.2019
TEM päätös 11.2.2019
TEM päätös 15.10.2019
TEM päätös 2.12.20219
TEM päätös 6.2.2020
TEM päätös 25.6.2020
TEM päätös 22.10.2020
TEM päätös 11.12.2020
TEM päätös 3.5.2021

2014
2015*
2015
2015
2016
2016
2017
2018
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
20192020**
2020***
2020
2020***
2020****
2021 *****
Yhteensä

K-P liitolle
osoitettu
myöntövaltuus/
K-P liiton
rahoituske
hys
1 962 000
2 220 000

Muiden
maakuntien
rahoituskehyksestä
K-P liitolle
ylimaakunnallisiin
hankkeisiin
osoitettu valtuus

K-P liiton
valtuudesta Lapin
liitolle
ylimaakunnalliseen
hankkeeseen
siirretty valtuus

Yhteensä

-50 154
224 338
167 352

2 148 000
113 372
2 982 000
3 909 986
6 317 000
279 203
229 551
327 846
-57 099,43
447 781
128 074
242 000
-69 084
1 356 000
21 584 767

1 469 736

-176 337,43

22 878 165,57

*Vuoden 2015 K-P liiton valtuudesta on siirretty 50 154 € Lapin liitolle ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamiseen
**Vuoden 2019–2020 K-P liiton valtuudesta on siirretty 57 099,43 € Lapin liitolle ylimaakunnallisen hankkeen
rahoittamiseen
***Uudelleen budjetointi, päättyneistä hankkeista palautunutta valtuutta palautettu Keski-Pohjanmaan liiton
käytettäväksi
**** Vuoden 2020 valtuudesta siirretty 69 084 € Lapin liitolle ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamiseen
*****EU:n koronaelpymispaketin mukainen EAKR -lisävaltuuden jako K-P:lle erityistavoitteeseen 12.2. (REACT-EU)

Keski-Pohjanmaan liitolle on osoitettu myöntövaltuutta (EU+valtio) Uudistuva ja osaava Suomi
rakennerahasto-ohjelmaan koko ohjelmakaudella 2021–2027 tähän mennessä seuraavasti
Myöntövaltuuksien
jakopäätös
/TEM/EURA2014

TEM päätös 10.2.2022
TEM päätös 10.2.2022

2022
2022*
Yhteensä

K-P liitolle
osoitettu
myöntövaltuus/
K-P liiton
rahoituske
hys
3 909 000
560 000
4 469 000

Muiden
maakuntien
rahoituskehyksestä
K-P liitolle
ylimaakunnallisiin
hankkeisiin
osoitettu valtuus

K-P liiton
valtuudesta Lapin
liitolle
ylimaakunnalliseen
hankkeeseen
siirretty valtuus

Yhteensä

4 469 000

* TEM on myöntänyt 560 000 € EAKR ja valtion myöntämisvaltuutta Kokkolan kestävä kaupunkikehittäminen
toimenpiteisiin.

Keski-Pohjanmaan liiton myöntövaltuuden (EU+valtio) käyttötilanne 31.3.2022:
Jakopäätöksillä myönnetty valtuus 2014–2020
Varattu
Palautunut ilman uudelleenbudjetointia
Jäljellä (varaamatta)

EU+valtio
22 878 166
22 691 974
68 071
254 262

Ajalla 1.11.-5.12.2021 avoinna olleessa haussa jätettyjä hakemuksia koskeva päätöksenteko ajoittuu
vuodelle 2022, ja myönteisenä etenevät hakemukset tulevat sitomaan vielä jäljellä olevaa rahoitusta.
Työ- ja elinkeinoministeriölle on tehty 17.12.2021 lisävaltuustarve-esitys kuluvan kauden ohjelmaan (IP
alueelle kohdennettava 30 milj.€ lisärahoitus) – Keski-Pohjanmaalle ei osoitettu lisävaltuutta 10.2.2022
tehdyllä päätöksellä. Työ- ja elinkeinoministeriölle on tehty 23.3.2022 esitys uudelleenbudjetoitavista,
palautuvista, varoista arviolta 214 755 €. Tällä hetkellä sitomatta olevat valtuudet tulevat nyt sisällä olevien
hakemusten myötä täysimääräisesti käytetyksi.
Saapuneet hakemukset ajalla 1.1.-31.3.2022:
Nykyisellä tarkastelujaksolla ei ole ollut uusia hakuja EURA 2021 -järjestelmän käyttöönoton viiveistä
johtuen.
Ajalla 1.10.-31.12.2021 saapui 4 uutta hakemusta:
Hankkeen nimi
DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina
Taiteen ja kulttuurin julkinen/yksityinen
kumppanuus Vetelin taidekartano yrittäjyys
Retkibussi – Vihreämpi matkaketju
Lestijoen biokeskus-jalostamo

Hakija
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Vetelin kunta
Kokkolanseudun Kehitys Oy
Yrityskannus Oy

Päätösvalmistelussa kolme hanketta etenee myönteisinä ja Lestijoen biokeskus-jalostama -hakemuksesta
on tehty kielteinen päätös.
Keski-Pohjanmaan liiton 31.3.2022 mennessä myöntämän EU+valtio rahoituksen kohdentuminen
(5.12.2021 päättyneen haun hakemukset eivät ole tässä vielä mukana):

1 162 956
5%
1 343 706
6%

Varattu EU+valtio rahoitus 31.12.2021 mennessä
275 859
1%

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

1 629 501
7%

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen
kehittäminen
5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

2 083 617
9%

11 509 002
51 %

2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen
erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan
hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

4 687 333
21 %

1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja
logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja PohjoisSuomessa)

Keski-Pohjanmaan liiton rahoitus on kohdennettu erityisesti tukemaan alueen älykkään erikoistumisen
strategian toimeenpanoa, jonka ytimenä on alueen luonnonvarojen, energia-alan, kemian osaamisen ja
digitalisaation innovatiivinen yhdistäminen.
Valtaosa Keski-Pohjanmaan liiton myöntämästä rahoituksesta on kohdennettu alueellisen osaamisen
lisäämiseen (4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien
pohjalta). Keski-Pohjanmaalla on ollut merkittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa liittyen mm.
akkumateriaalitutkimukseen, energian varastointiin, vaihtoehtoisiin polttoaine- ja energiaratkaisuihin,
kiertotalouteen, teollisuuden ja maatalouden sivu- ja jätevirtojen hyödyntämiseen ja logistiikkaan, joissa
Keski-Pohjanmaan liitto toimii rahoittajana.
Rahoituksella on myös vahvistettu mm. maakunnan kone- ja metallitekniikan, luonnonvara-alan sekä
rakennusklusterin oppimisympäristöjä sekä edistetty matkailutoimialan kehittymistä.
Tehdyt päätökset ajalla 1.1.-31.3.2022:
Päätöspäivä Päätöstyyppi

Hankenro

Hankkeen nimi

28.2.2022

A78139

VENEPRINT Ainetta lisäävä digitaalinen
valmistus veneteollisuudessa

Rahoituksen
myöntämispäätös

Myönnetty
rahoitus (€)
136 234

28.2.2022

Rahoituksen
myöntämispäätös

A78149

28.3.2022

A75548

3.3.2022

Rahoituksen
myöntämispäätös
Rahoituksen
myöntämispäätös
Muutospäätös

31.3.2022

Muutospäätös

A76291

28.2.2022

A75498
A75251

VENEPRINT Ainetta lisäävä digitaalinen
valmistus veneteollisuudessainvestointi
CarboTech – Biomassapohjaiset
hiiliapplikaatiot (kehittämisosio)
MAJAKKA – digitalisaation työpakista
eväät vähähiiliseen teollisuuteen
DiVes – Digitalisaation ja IoT:n
hyödyntäminen veden käyttöön ja
tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä
Hiiliviisas suometsän hoito

17 500

35 387
80 000
29 936

Yhteensä
Kaikki Keski-Pohjanmaan liiton tekemät hankepäätökset ovat löydettävissä liiton sivustolta viranhaltijapäätökset/EAKR.
Kaikki rahoitetut hankkeen löytyvät myös rakennerahastojen julkisesta tietopalvelusta https://www.eura2014.fi/rrtiepa/.

VENEPRINT -hankkeissa on tavoitteena kehittää ainetta lisäävää 3D-tulostustekniikkaa sekä siihen
soveltuvia biopohjaisia ja kierrätettäviä materiaaleja veneteollisuuden käyttöön. CarboTech -hankkeessa
laajennetaan ja syvennetään osaamista kehittämällä mm. biomassapohjaisia hiilivaahtoja ja muita
hiilituotteita. MAJAKKA -hankkeessa selvitetään digitalisaation potentiaalia prosessien energia- ja
materiaalitehokkuuden parantamisessa. DiVes -hankkeessa selvitetään veteen liittyvien toimijoiden veden
käyttöön ja tuotantoon liittyvien ekosysteemien tilaa sekä haasteita ja tuottaa soveltavaan tutkimukseen
perustuvaa tietoa niihin liittyen. Hiiliviisas suometsän hoito -hankkeessa toteutetaan demonstraatioita eri
suometsien käsittelyn vaihtoehdoista.
Yhteenveto 1.1.-31.3.2022 tarkastetuista loppuraporteista ja niissä esitetyistä tuloksista:
Raportointikaudella päättyi viisi hankettatarkastettiin yksi loppuraportti.
Hankenro
A75425
A77353
A75549
A74527
A74635

Hankkeen nimi
Luova kampus 2020 - Investointihanke
Retkibussi Keski-Pohjanmaa -hanke
CarboTech investointiosio
Biolit
WaterPro

Myönnetty rahoitus (€)
1 537 655
43 200
224 000
242 000
623 024

Luova kampus 2020 – investointihanke on päättynyt 31.10.2022. Hanke loppuraportoidaan siihen liittyvän
kehittämishankkeen (A75423 Luova kampus 2020 - kehittämishanke) päättyessä 31.8.2022. Retkibussi
Keski-Pohjanmaa -hanke päättyi 31.12.2021 ja maksatushakemusta, seurantaraporttia ja loppuraporttia
odotellaan. CarboTech -investointiosio on päättynyt 31.12.2021 Carbotech ja loppuraportti palautetaan
vasta, kun kehittämisosio päättyy keväällä. Biolit -hanke on päättynyt 31.10.2021, hankkeen
maksatushakemus ja loppuraportti jätettiin 23.2.2022 ja on vielä käsittelyssä. WaterPro -hanke on
päättynyt 31.12.2021 ja viimeistä maksatushakemusta ja loppuraporttia odotellaan saapuvaksi.

