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Hakijat

Luonnonvarakeskus

Y-tunnus:0244629-2
 
Centria ammattikorkeakoulu

Y-tunnus:1097805-3
 
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue

Y-tunnus:2440921-4
 

 
Hankehakemuksenne 2.10.2019
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

19.6.-4.10.2019 hakuaika

02.10.2019 Hakemus on jätetty EURA2014-järjestelmään

31.10.2019 Hanke-esittely rahoittajalle

08.11.2019 Hankearviointi ja pisteytys 

03.12.2019 MYR sihteeristö

03.12.2019 sähköposti-ilmoitus hakijalle kielteisestä sihteeristön päätöksestä
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

Hankkeessa kehitetään puunkorjuun sivuvirtojen eli hakkuutähteiden hyödyntämistä ottaen huomioon koko

hankintaketju metsästä jalostamolle. Päätavoitteena on tuottaa tarvittava tieto ja menetelmälliset valmiudet, joita

edellytetään hakkuutähteiden arvoaineiden jalostamisessa korkean lisäarvon tuotteiksi ja niihin perustuvan

liiketoiminnan synnyttämisessä Keski-Pohjanmaalle.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet eivät suoraan vastaa matkailun, kulttuurin, luovien alojen eikä vähähiilisten

edistävien hankkeiden hakuteemaan, mutta hakuilmoituksen mukaan teemojen ulkopuolisia hakemuksia otetaan

haussa myös käsittelyyn.

Hankkeen ajatus on ajankohtainen luonnontuotteiden kasvavan kiinnostuksen kohteena ja aluetta mahdollisesti

Päätös
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
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pitkällä aikavälillä hyödyttävänä.

Hakijoilla on osaamista ja kokemusta hankkeiden toteuttamisesta sekä aikaisempien hankkeiden tulosten

hyödyntämisestä.

Tutkimukseen panostaminen ja tutkimuksen kehittäminen on yksi Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteisiin

kuuluva osaamisen kehittämistavoite.

Hanke vastaa Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin kehittämällä alueen elinkeinotoimintaa tukevaa

kehittämistyötä yhdessä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten kanssa.

Hakemukset on arvioitu ja pisteytetty seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten

valintaperusteiden pohjalta. Hankkeen saama pistemäärä on 29/60, hanke ei saanut vaadittavaa yli puolta

erityistavoite 4.1:n valintakriteerien enimmäispistemäärästä. Hanketta ei valittu rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

ERITYISTAVOITTEEN 4.1 TOTEUTUMINEN HANKKEESSA:

Hankkeessa tehtävä kolmen toteuttajan yhteistyö parantaa alueen valmiuksia tutkimuksen ja osaamisen

kehittämisessä, mutta teknologian muuton mahdollisuus jää toimenpiteiltään ja tuloksiltaan rahoittajan arvion mukaan

ohueksi.

Rahoittajan näkemyksen mukaan Keski-Pohjanmaalla ei ole tällä hetkellä hyviä mahdollisuuksia tulosten kaupalliseen

hyödyntämiseen.

Hakemuksen mukaan hankevalmistelu on tehty yhteistyössä toteuttajien kanssa ja idea on tullut käytännön tarpeista ja

halusta kehittää biotalouden edellytyksiä alueella ja luoda pohjaa alan yritystoiminnalle. Rahoittajan arviossa esiin

tulee, että yksityisen rahoituksen osuutta rahoitussuunnitelmassa ei ole. Yhteistyö hankkeen aikana jää ohueksi,

vaikkakin hankesuunnitelmaan on kirjattu sidosryhmätilaisuuksien järjestäminen ja hankkeen kohderyhmien

tavoittaminen tiedottamisella.

Toimialan työllistävyys jää kapeaksi, mutta on mahdollista, että hanke antaa tutkimustulosten myötä valmiuksia

työllistämiseen, mutta matka siihen hankkeen päätyttyäkin on pitkä.

Jatkojalostustuotteiden prosessi olisi rahoittajan arvion mukaan toteutuessaan osaamisintensiivinen.

Kansainvälistyminen ei hankkeen toteutusaikana toteudu, mutta verkostoituminen toimii hankkeessa kolmen

toteuttajan kesken. Rahoittaja arvio on , että verkostoitumisen osuus jää kokonaisuudessaan kapeaksi.

Hankesuunnitelman mukaan vuorovaikutus ja eri sidosryhmien aktivointi toteutuu teemapäivien ja eri tiedotuskanavien

kautta.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN

STRATEGIAAN

Hankkeessa on tavoitteena parantaa ja luoda uusia toimintaedellytyksiä nykyisten yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi

ja uusien yritysten luomiseksi. Tutkimukseen panostaminen ja  tutkimuksen kehittäminen nostetaan Keski-

Pohjanmaan maakuntaohjelmassa yhdeksi osaamisen kehittämistavoitteeksi.

Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman mukaan Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen

strategia perustuu alueen luonnonvarojen, energia-alojen, kemian osaamisen ja digitalisaatioon. Hanke tukee

älykkään erikoistumisen strategiaa, mutta ei kuitenkaan täysin yhdistä uudella tavalla eri osaamisalueita.

 

HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA:

Kestävä kehitys/ ekologinen kestävyys:

Hanke edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hankkeessa etsitään vähän hyödynnetylle sivuvirralle korkean

jalostusarvon käyttökohteita.

Taloudellinen: Hankehakemuksen mukaan sivuvirtojen hyötykäytön tehostaminen ja uusien käyttökohteiden etsiminen

edistää taloudellisen kestävän kehityksen osuutta. 

Sosiaalinen ja kulttuurinen sekä yhdenvertaisuus:

Hanke edistää omalta osaltaan ympäristönsuojelua, mikä vaikuttaa välillisesti luonnon- ja kulttuurimaisemaan.

Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, eikä hankkeella ole selkeitä tavoitteita tai

toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon, eikä yhdenvertaisuuden tukemiseksi.
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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.

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä, sekä tukee välillisesti

taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteita.
 
 

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
 
 

Merja Mäkivirta

aluekehityssihteeri
 
 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

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

Liitteet

Viranomainen

Keski-Pohjanmaan liitto

Lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Yhteyshenkilö

Merja Mäkivirta

Tehtävänimike

aluekehityssihteeri

Yhteyshenkilön toimipaikka

2616

Toimipaikan lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Sähköposti

merja.makivirta@keski-pohjanmaa.fi

Puhelin

0405046698
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Hankehakemus
  

Oikaisuvaatimusosoitus
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