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Hankehakemuksenne 5.12.2021
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

3.2.2022   Hankearviointi ja hankkeen pisteytys (5 henkilön arviointiryhmä)

10.3.2022  MYR sihteeristö (ei puoltanut hankkeen rahoittamista)
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

Hanke istuu avoinna olleen haun teemoihin ja tukee Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa ja älykkään

erikoistumisen strategiassa tunnistettuja kehittämiskohteita, mutta ei toteuta riittävällä tasolla kyseisen erityistavoitteen

3.2 valintaperusteita. Rahoittajan suorittamassa arvioinnissa hanke ei saavuttanut vaadittua vähimmäispistemäärää,

joka on vähintään puolet kyseisen erityistavoitteen maksimipistemäärästä. Hankkeen saama pistemäärä oli 24/55.

Hankesuunnitelmassa ei myöskään kuvattu riittävällä tasolla konkreettisia toimenpiteitä esitettyjen tavoitteiden

saavuttamiseksi.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIAAN

Hanke kohdistuu Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa tunnistettuihin kehittämiskohtaisiin. Kierto- ja biotalous ovat

osa Keski-Pohjanmaan ÄES kärkiä sekä päättyneellä että uudella maakuntaohjelmakaudella ja hanke edistää näihin

liittyviä tavoitteita.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS ERITYISTAVOITTEEN 3.2 VALINTAPERUSTEISIIN

Hanke tukee sekä uusiutuvaan energiaan että materiaalitehokkuuden lisäämiseen liittyvää tutkimus- ja

kehittämistoimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi, vaikka kyseessä

ei olekaan varsinainen t&k -hanke, vaan selvitystyyppinen hanke. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet

Kannuksessa sijaitsevan jätevesiä keräävän puhdistamon yhteyteen kaavoitettavalle biokeskukselle. Hanke tähtää

yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävien uusien ratkaisujen käyttöönottoon, mutta hankesuunnitelman perusteella
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tuloksia on vaikea arvioida. Kaikkiaan tavoitteena on nostaa bioraaka-aineiden jalostusastetta, luoda paikallisesti

kannattavaa jalostustoimintaa biotuotteiden ympärille ja saada aikaan investointeja. Selvitystyyppisenä hankkeena

hanke ei lisää suoraan yritysten vähähiilisyyttä, mutta edistää tätä välillisesti. Hankkeen tavoitteena on myös tunnistaa

eri toimijoiden synergiahyödyt sekä kartoittaa investointeja toteuttavia yrittäjiä ja toimintaan liittyviä

sidosryhmiä/yhteistyökumppaneita. Hankesuunnitelmassa ei ole kuitenkaan esitetty konkreettisia toimenpiteitä

verkostojen/yhteistyömuotojen luomiseksi. Selvitystyyppisenä hankkeena hanke ei myöskään tuota erityistavoitteen

mukaisia määrällisiä tuloksia.

 

HORISONTAALISTEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

Hankkeella ei ole vaikutuksia sukupuolten väliseen tasa-arvoon tai yhdenvertaisuuteen, eikä hankesuunnitelma sisällä

näitä edistäviä toimenpiteitä.

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita, mutta koska kyse on selvitystyyppisestä hankkeesta, niin suorat

vaikutukset ovat vähäiset ja konkretisoituvat vasta selvityksen kohteena olevan investoinnin toteuduttua. Hankkeella ei

ole Itämeren alueen strategiaa edistäviä vaikutuksia.
 
 

1.3 Päätöksen säädösperusta 

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), jäljempänä rahoituslaki

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014), jäljempänä

rahoitusasetus

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)
 
 

2 Lisätiedot
 
 

3 Muutoksenhaku
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti.
 

Viranomaisen yhteystiedot

Lisätietoja antaa tarvittaessa edellä mainittu yhteyshenkilö.
 

Timo Ylikangas

Viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto

Lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Yhteyshenkilö

Tuija Puumala

Tehtävänimike

ohjelmakoordinaattori

Yhteyshenkilön toimipaikka

2616

Toimipaikan lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Sähköposti

tuija.puumala@keski-pohjanmaa.fi

Puhelin

+358 400 260 688
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Kehittämispäällikkö
 
 

Tuija Puumala

ohjelmakoordinaattori
 
 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)
 

Liitteet
  
Hankehakemus
  

Oikaisuvaatimusosoitus
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