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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
04.10.2019 hakemus saapunut Keski-Pohjanmaan liitolle EURA-järjestelmän kautta.
07.10.2019 uusien hankehakemusten jako valmistelijoille
29.10.2019 hanke-esittely rahoittajalle
08.11.2019 hankkeen pisteytys
03.12.2019 MYR sihteeristön kielteinen päätös
03.12.2019 hakijalle ilmoitettu sähköpostitse MYRSin kielteisestä päätöksestä
1.2 Päätöksen perustelut
YLEISPERUSTELUT
Hanke vastaa rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 3.2:n tavoitteita kehittämällä vähähiilisiä liikkumismuotoja ja
tuottamalla vähähiilisten palvelujen kehittämistä.
Hanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman kilpailukyvyn kehittämistoimenpiteitä vahvistamalla alueen
vetovoimaisuutta, digitalisaatiota ja sähköisten palvelujen ja toiminan kehittämistä. Hankkeessa perehdytään erityisesti
älykkään kaupunkikehityksen, kivijalkaliikkeiden ja sovellusten pilotointeihin.
Hankearvioinnin ja pisteytyksen tuloksena hankkeen saama pistemäärä on 23/55.
Koska hanke ei arvioinnissa saanut yli puolta hanketta koskevan erityistavoitteen maksimipistemäärästä, hanketta ei
esitetä rahoitettavaksi.
ERITYISTAVOITTEEN 3.2 TOTEUTUMINEN HANKKEESSA:
3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Rahoittajan arvion mukaan digitalisaatio älykkään kaupunkikehityksen mahdollistajana on ajankohtainen ja hakijalla,
Centria ammattikorkeakoulu Oy:llä on osaamista ja kokemusta hankkeen toteuttamiseksi.
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Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa saman kokoisten kaupunkien älykkäitä vähähiilisen liikkumisen ratkaisuja ja tehdä
selvitystyötä olemassa olevista älykkään kaupungin ratkaisuista. Rahoittajan arvion mukaan näillä toimenpiteillä ei
kuitenkaan suoraan paranneta valmiuksia tutkimuksesta ja innovoinnista tulevien uusien ratkaisujen nopeaan ja
laajamittaiseen kaupalliseen hyödyntämiseen.
Hanke ei kuitenkaan toimenpiteidensä osalta olen täysin vakuuttava ja varsinaisten yritysten kehittämistoimet jäävät
hakemuksen perusteella hieman kapea-alaisiksi.
Rahoittajan arvion mukaan hankkeen toimenpiteet eivät tue uusiutuvaan energiaan liittyvää tuote- ja kehitystoimintaa.
Hankkeen päätyttyä käyttöön otetun älykaupunkialustan ylläpitäjä tai mahdollisen ylläpitäjän vastuut jäävät
hakemusvaiheessa avoimiksi.
Hanke tukee erityisesti kivijalkaliikkeitä , mutta yhteistyö kaupungin kanssa ei täysin ilmene hakemuksesta.
Hakemuksen mukaan yritysten energiasäästö lisääntyy, mutta polku hakemuksen toimenpiteiden ja esitettyjen
tavoitteiden välillä ei ole selkeä ja uskottava.
Hanke tukee kapeasti vähähiilisien ratkaisujen toteuttamista, vaikkakin hakemuksen mukaisesti ympäristöpäästöjen
mittausmenetelmiä ja tunnuslukuja kehitetään hankkeen DigiKokkola-alustalla ja sensoriratkaisuilla ja laskennallisella
tutkimuksella mitataan pilotointien ympäristövaikutuksia.
HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN
STRATEGIAAN:
Hankkeen yhtenä tavoitteena on tunnistaa ja toteuttaa sopivia ratkaisuja kaupungin yhteisöllisen ja osallistavan
digitaalisen kehittämisen näkökulmasta, tavoite toteuttaa Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategiassa
mainittua ICT ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä.
Maakuntaohjelman tavoitteisiin hanke vastaa alueella syntyvään uuteen osaamiseen yhteisten sovellusten luomisen
mahdollisuuksilla, sekä liiketoiminnan kannattavudella ja uuden yritystoiminnan syntymisellä ja kasvun tukemisella.
HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA:
Hankkeessa kehitettävän alustan myötä toimijoiden toimintamahdollisuudet paranevat kehittäen samalla paikallisen
elinkeinorakenteen kestävää kehitystä.
Hankkeella on positiivinen vaikutus alueen liiketoiminnan edellyttämän digitaalisen infratsruktuurin ylläpitämiseen ja
sen toimivuuden vahvistamiseen vähähiilisyyttä tukien.
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, eikä hankkeella ole selkeitä tavoitteita tai
toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon, eikä yhdenvertaisuuden tukemiseksi.
Hankkeen kestävän kehityksen periaatteita hankkeen toimenpiteet tukevat ensisijaisesti taloudellista kestävyyttä,
muiden periaatteiden ollessa välillisiä.
Hankkeella ei ole selkeitä tavoitteita tai toimenpiteitä liittyen Itämeren suojeluun tai yhteistyöhön Itämeren strategian
toteuttamiseksi.
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.
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Viranomaisen yhteystiedot
Viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto
Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Rantakatu 14

67100

KOKKOLA

Yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Merja Mäkivirta

aluekehityssihteeri

Yhteyshenkilön toimipaikka

2616
Toimipaikan lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Rantakatu 14

67100

KOKKOLA

Sähköposti

Puhelin

merja.makivirta@keski-pohjanmaa.fi

0405046698

Lisätietoja antaa tarvittaessa edellä mainittu yhteyshenkilö.
Teemu Räihä
kehittämispäällikkö
Merja Mäkivirta
aluekehityssihteeri
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)
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