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Hankehakemuksenne 19.2.2020
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

19.2.2020  Hakemus jätetty viranomaiskäsittelyyn

19.3.2020  Hankkeen esittely rahoittajalle      

16.4.2020  Hankkeen arviointi ja pisteytys (läsnä useampi arvioitsija)

3.6.2020   MYR sihteeristö (kielteinen kanta)
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

Hanke vastaa avoinna olleeseen hakuun ja sen painotuksiin, mutta tukee vain kohtalaisesti kyseisen erityistavoitteen

3.2. valintaperusteita. Hakuilmoituksen edellytyksenä oli, että kunkin hankkeen tulee saada vähintään puolet kyseisen

erityistavoitteen maksimipistemäärästä tullakseen rahoitetuksi.

Rahoittajan suorittamassa hankearvioinnissa hankkeen saama pistemäärä jäi alle puoleen tarvittavasta

maksimipistemäärästä ollen 24/55.

 

ERITYISTAVOITTEEN 3.2. VALINTAPERUSTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

Hankkeen tavoitteet tukevat energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden,

prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi, mutta toimenpiteet vain välillisesti.

 

Hanke ei kohdistu suoraan uusiutuvaan energiaan liittyvään t&k -toimintaan, mutta tukee energia- ja

materiaalitehokkuuden lisääntymistä Keski-Pohjanmaan alueen tuotannollisissa pk -yrityksissä. Hankkeessa etsitään

ja tuodaan esille vaihtoehtoisia toimenpiteitä teollisuusyritysten tuotteiden/tuotantoprosessien hiilijalanjäljen ja

kustannusten minimoimiseksi, joiden avulla yritykset voivat kehittää ja suunnata toimintaansa entistä vähähiilisempään

suuntaan (mm. vaihtoehtoiset vähähiilisyyttä edistävät materiaali-, energia- ja tuotantomenetelmävalinnat,

neitseellisten raaka-aineiden säästäminen, kierrätettävien ja uudelleen käytettävien materiaalien käyttö,
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kaatopaikkajätteen vähentäminen ja veden käytön tehostaminen). Hankkeen tuloksena 4 yrityksen on arvioitu tuovan

markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin.

Hanke ei kuitenkaan sisällä kaupallistamista edistäviä toimia, mikä heikentää valintaperusteiden toteutumista.

 

Hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten laskenta suoritetaan hankkeessa demostraationa todellisille

tuotteille/tuotantoprosesseille alueen pk-yrityksissä, joten oletuksena on, että hanke myös konkreettisesti edistää

kyseisten yritysten vähähiilisyyttä. Hankkeen tuloksena on esitetty syntyvän tuote-/prosessikohtaiset tiekartat

toimialoittain vähähiilisen toiminnan edistämiseksi. Hankesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tulosten levittämiseksi

ovat rahoittajan arvion mukaan kuitenkin vähäiset. Hanke kaipaisi konkreettisen suunnitelman toimialakohtaiselle

aktiiviselle tiedon levittämiselle ja jalkauttamiselle, jotta hyöty konkretisoituisi laajemmin koko toimialalle.

 

Hankkeen tavoitteeksi on hankesuunnitelmassa asetettu alueellisten verkostojen luominen ja mahdollisten

yhteistyömuotojen kehittäminen materiaalisivuvirtojen hyödyntämiseksi. Hankesuunnitelmassa ei ole kuitenkaan

esitettynä konkreettisia toimenpiteitä ko. tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankesuunnitelmassa on tuotu ilmi, että

hankkeen elinkaarianalyyseissä tarkastellaan valmistettavien tuotteiden koko arvoketjua, joten tätä kautta

verkostoketjuja nousee automaattisesti esille. Aktiiviset toimenpiteet yhteistyömuotojen kehittämiseksi kuitenkin

uupuvat hankesuunnitelmasta.

 

Hanke luo kaikkinensa edellytyksiä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiselle. Tuloksena on esitetty syntyväksi 1

yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävä uusi ratkaisu.

 

 

VASTAAVUUS ALUEELLISIN STRATEGIOIHIN JA OHJELMIIN

Maakuntaohjelmassa kilpailukyvyn kehittämistavoitteena vuosille 2018-2021 on nostettu esille mm. kiertotalouden

periaatteiden mukaisen tuotannon edistäminen ja edelleen kehittäminen teollisuudessa. Hankkeen tavoitteet tukevat

tätä, mutta toimenpiteet vain välillisesti. Hanke tukee myös maakuntaohjelmassa esille nostettua koulutus -ja

tutkimusorganisaatioiden tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Hanke tuottaa käytännönläheistä

toimialakohtaista laskentatietoa yritysten käyttöön yritysten vähähiilisyyden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi (mm. imago

etu). Hanke ei kuitenkaan iske suoraan Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian kärkiin, eikä yhdistä

uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke toimii välillisesti hyvänä edellytysten luojana.

 

HORISONTAALISTEN PERIATTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA (SUKUPUOLTEN TASA-ARVO,

YHDENVERTAISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS)

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseen. Hankkeella on myönteisiä

vaikutuksia taloudelliseen kestävyyteen paikallisen elinkeinorakenteen kestävän kehittämisen, materiaalikierrätyksen

ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisen kautta. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys toteutuu hankkeessa

lähinnä ympäristöosaamisen lisääntymisenä. Hankkeen vaikutukset Ekologiseen kestävyyteen hakija on arvioinut

välillisiksi, mutta merkittäviksi (mm. luonnonvarojen kestävä käyttö resurssiviisailla materiaali- ja energiavalinnoilla,

energian käytön tehostaminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen). Hankkeessa ei ole esitetty aktiivisia

toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, eikä hanke pidä sisällään aktiivisia toimenpiteitä eri

väestöryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi (esim. vammaiset, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat).

 

EU:N ITÄMEREN STRATEGIA TUKEMINEN

Hanke ei sisällä Itämeren alueen välistä yhteistyötä eikä sillä ole suoria vaikutuksia Itämeren alueen strategian

edistämiseen. Pitkällä aikavälillä hanke voi kuitenkin vähähiilisyyden edistämisen kautta vaikuttaa myönteisesti

vesistöihin.
 
 

1.3 Päätöksen säädösperusta
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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
 
 

Tuija Puumala

ohjelmakoordinaattori
 
 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

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

Liitteet
  
Hankehakemus
  

Oikaisuvaatimusosoitus
 

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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