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Hankehakemuksenne 4.10.2019
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

4.10.2019 Hankehaku päättyy

4.10.2019  Hakemus saapui Keski-Pohjanmaan liitolle EURA-järjestelmän kautta

7.10.2019 Uusien hankehakemusten jako valmistelijoille

8.11.2019 Hankkeiden pisteytys- ja valintapalaveri.

11.11.2019 Ennakkotieto hankehakijalle hankkeen kielteisestä etenemisestä

3.12.2019 Keski-Pohjanmaan maakunnan MYRin sihteeristön kielteinen esitys

4.12.2019 Ilmoitus tuensaajalle sähköpostitse MYRSin kielteisestä kannasta

5.12.2019 Saatiin tieto Kokkolan kaupungilta, että hankkeen kuntarahapäätös on kielteinen

18.12.2019 MYRin kielteinen kanta

8.1.2020 Hakijalle on ilmoitettu sähköpostitse MYRin kielteinen kanta
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

 

Genius Logi Lab -hanketta ei valittu rahoitettavaksi koska hakemus ei saanut vähintään puolta hanketta koskevan

erityistavoitteen 4.1. enimmäispistemäärästä (60 p.). Haun painopisteistä hankkeen sisältö liittyy matkailun ja kulttuurin

kehittämiseen alueen vetovoiman näkökulmasta.

 

Hankkeessa on tavoitteena uusi alusta kulttuuritarinoiden yhteiskehittämiselle, mutta hanke ei muutoin sisällöltään liity

teknologian muutokseen, muuten kuin korkeintaan tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kautta. Kulttuurisia teemoja

Päätös
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ja paikkakertomuksia halutaan tutkia matkailutuotteina ja selvittää, voivatko yritykset hyödyntää niitä

liiketoiminnassaan ja kuinka niitä tuotteistetaan tarinatuotteiksi. GLCafe-tapahtumissa ideoidaan vetovoimaisia

matkailutuotteita ja -palveluita sekä kehitetään kulttuurillisia konsepteja.

 

Indikaattoritiedoissa on mainittu kahdeksan uutta tuotetta tai palvelua, joilla tarkoitetaan alakohtaisia

tarinakokonaisuuksia. Yliopistokeskuksella on osaamista digitalisaation ja tietotekniikan soveltamisesta esim.

liiketoiminnan kehittämiseen. Hanke kyllä tutkii kaupallistamista, mutta ei rahoittajan näkemyksen mukaan luo

mittavassa määrin uusia ratkaisuja, joita voitaisiin kaupallistaa. Rahoittaja myös katsoo, että kustannusarvio on

suhteellisen suuri hankkeen tavoitteisiin nähden.

 

ERITYISTAVOITTEEN 4.1. TOTEUTUMINEN HANKKEESSA (TUTKIMUS-, OSAAMIS- JA

INNOVAATIOKESKITTYMIEN KEHITTÄMINEN ALUEELLISTEN VAHVUUKSIEN POHJALTA)

 

Hankkeessa pyritään luomaan kulttuuriperinnön teknologisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen sekä matkailun,

kulttuuriperinnön ja aluekehittämisen ”laboratorio”, jossa yliopiston ja hankkeen sidosryhmien keskinäinen

vuorovaikutus tehostuu. Hankkeessa osallistetaan ja saatetaan yhteen sektorirajoja ylittäviä sidosryhmiä yhteiseen

kehitystyöhön hankkeessa luotavan sähköisen GLnet-alustan avulla. Näin hankkeessa kerätty tieto on kaikkien

osapuolten käytettävissä ja metodi mahdollistaa laajemmankin joukkoistamisen. Hankehakemuksesta ei selviä, kuinka

suuri kehittämisverkosto on, linkittyykö se muihin verkostoihin tai tapahtuuko verkostoituminen vain alustan

rakentamisen kautta. Hanke ei kansainvälistä toteuttajaosapuolia.

 

Numeerisissa tavoitteissa on arvioitu, että hankkeeseen osallistuu kahdeksan yritystä ja kahdeksan yrityksen

arvioidaan aloittavan TKI-toiminnan koulutus- tai tutkimuslaitosten kanssa. Hankkeessa on mukana muutamia

yrityksiä, mutta rahoittajan arvion mukaan kyseessä ei ole pelkästään yritysten ja tki-tahojen toteuttama hanke eikä

hankkeessa ole yksityistä rahoitusta.

 

Hankkeen aihetta ei ole katsottu osaamisintensiiviseksi. Matkailuala ei myöskään Keski-Pohjanmaalla ole suuresti

työllistävä ala, joskin matkailualalla on kasvupotentiaalia. Indikaattoritiedoissa hankkeen arvioidaan tuovan kaksi uutta

työpaikkaa.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN

STRATEGIAAN

 

Maakuntaohjelman teemoista hanke tukee kokemusperäisen innovaatiotoiminnan mallin kehittämistä, alueen

vetovoimaisuuden edistämistä, alueen kulttuuriympäristön vaalimista sekä veto- ja pitovoiman vahvistamista mm.

maakunnan omaleimaisuuden, kulttuuriympäristön ja matkailuprofiilin nostamisella. Myös elinympäristöön liittyen

hanke tukee asukas- ja paikkalähtöistä kehittämistä.

 

Hanke liittyy kulttuuriperintöön ja sen avulla matkailun edistämiseen, mutta hanketoimet eivät tue alueen älykkään

erikoistumisen strategiaa eikä hanke yhdistä älykkään erikoistumisen teemoja uudella tavalla.

 

Rahoittajan arvion mukaan hankkeen toimet eivät pääasiallisesti keskity vähähiilisyyden edistämiseen. Hankkeen

sähköisesti luettavat tarinat mahdollistavat paikalliskulttuurin kokemisen myös virtuaalisesti, mutta toisaalta

tarinallisuus tuo alueelle lisää autolla matkustavia turisteja.

 

HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

 

Hankkeella ei ole selkeitä tavoitteita ja toimenpiteitä sukupuolten välisen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden tai Itämeren

strategian edistämiseksi. Hakijan mukaan hanke vireyttää alueen henkistä ja sosiaalista pääomaa sekä säilyttää
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paikallista kulttuuriperintöä kestävän kehityksin periaatteen mukaisesti. Hanketulosten virtuaalisuus edistää

ekologisuutta, mutta hanke myös lisää matkustamista. Taloudellista kestävyyttä hanke saattaa tukea aineettomien

palveluiden lisääntymisellä. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys toteutuu historiallisen tiedon ja kulttuuriympäristöjen

dokumentoinnissa.
 
 

1.3 Päätöksen säädösperusta 

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)

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

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.
 

Teemu Räihä

kehittämispäällikkö
 
 

Teija Tuunila

kehittämissuunnittelija
 
 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

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

Liitteet
  
Hankehakemus
 

Viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto

Lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Yhteyshenkilö

Teija Tuunila

Tehtävänimike

kehittämissuunnittelija

Yhteyshenkilön toimipaikka

Keski-Pohjanmaan liitto

Toimipaikan lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Sähköposti

teija.tuunila@keski-pohjanmaa.fi

Puhelin

0447250055
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Oikaisuvaatimusosoitus
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