
Botnia-Atlantica-ohjelman 2014–2020 koordinointisopimus

Jäsenvaltioiden kesäkuussa 2014 ja komission 15.12.2014 hyväksymän Botnia-Atlantica-ohjelman mukaan
hallintoviranomainen ja ohjelman sihteeristö sijaitsevat Uumajassa Västerbottenin lääninhallituksessa,
minkä lisäksi sihteeristöllä on myös Vaasassa Pohjanmaan liitossa toimisto, joka osallistuu sihteeristön
työskentelyyn. Tästä sovitaan hallintoviranomaisen ja Pohjanmaan liiton välisellä sopimuksella.

Tällä Etelä-Pohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan liiton ja Pohjanmaan liiton välisellä sopimuksella sovitaan
valtion kansallisen vastinrahoituksen käsittelymenettelystä Suomessa.

1§

Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelun mukaisesti Pohjanmaan liitto toimii valtion kansallisen vastinrahoi-
tuksen välittävänä toimielimenä. Kyseistä vastinrahoitusta voidaan Suomessa myöntää hankkeille, jotka
hakevat EU-rahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta 2014–2020. Pohjanmaan liitto vastaa välittävänä toimie-
limenä kaikista tähän tehtävään liittyvistä velvoitteista mukaan lukien yhteydenpidosta työ- ja elinkeinomi-
nisteriöön, hallintoviranomaiseen (Västerbottenin lääninhallitus) ja Botnia-Atlantica-ohjelman sihteeris-
töön.

2 §

Hallinnointi koordinoidaan Pohjanmaan liiton, Keski-Pohjanmaan liiton, Etelä-Pohjanmaan liiton, Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen yhteistyönä siltä osin kuin se koskee

· hankkeiden valintaa
· hankkeiden seurantaa
· hankkeiden tuloksia
· rahoituksen seurantaa
· vastinrahoituksesta tiedottamista.

Koordinointiyhteistyötä varten asetetaan koordinointiryhmä, johon kuuluu vähintään yksi edustaja jokai-
sesta liitosta ja yksi edustaja sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksesta. Jokaisella edustajalla on myös varaedustaja, joka osallistuu kokoukseen varsinaisen edustajan
ollessa estynyt. Koordinointiryhmä asetetaan ja sen jäsenet nimetään maakuntien liittojen yhteistoiminta-
alueen (YTA) työvaliokunnan päätöksellä kunkin liiton ja ELY-keskuksen tekemien ehdotusten pohjalta. ELY-
keskusten edustajat ovat koordinointiryhmän asiantuntijajäsenia, joten heillä on kokouksessa puhe- ja läs-
näolo-oikeus, mutta eivät osallistu päätöksentekoon.

Pohjanmaan liitto vastaa koordinointiryhmän koolle kutsumisesta ja kokouspöytäkirjojen laatimisesta.
Koordinointiryhmällä on puheenjohtaja, joka edustaa maakuntien liittoja. Puheenjohtajuus noudattaa
YTA:n puheenjohtajuuskiertoa. Sihteerin tehtävistä huolehtii Pohjanmaan liitto, joka vastaa koordinointi-
ryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Tarvittaessa kokouksiin kutsutaan Botnia-
Atlantica-ohjelman sihteeristön tai hallintoviranomaisen edustaja tai muita asiantuntijoita.

3 §



Kansallista vastinrahoitusta koskeva hakemus osoitetaan Pohjanmaan liitolle. Hakijana toimii Botnia-
Atlantica-hankkeen johtava tuensaaja, jonka kotipaikka voi olla Suomi tai Ruotsi. Rahoitushakemus perus-
tuu Botnia-Atlantica-ohjelmaa varten laadittuun hankehakemukseen, jossa on esitetty hankkeen kokonais-
kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Valtion kansallinen rahoitusosuus myönnetään rahoituspäätöksellä
johtavalle tuensaajalle. Vastinrahoitus myönnetään prosenttiosuutena, joka on 10 - 13 prosenttia   Botnia-
Atlantica-hankkeen kokonaiskustannusarviosta, kuitenkin niin, että prosenttiosuus määrittää vastinrahoi-
tuksen enimmäismäärän. Vastinrahoitus muodostaa osan Botnia-Atlantica-hankkeen rahoittamiseen Suo-
mesta tarvittavasta julkisesta rahoitusosuudesta.

Koordinointiryhmä arvioi kansallista vastinrahoitusta koskevia hankehakemuksia (Hankkeiden valinta). Kä-
sittelyn lähtökohtana on Botnia-Atlantica-ohjelmaa varten laadittu hankesuunnitelma ja kokonaiskustan-
nusarvio sekä ohjelma-asiakirjassa esitetyt kriteerit. Käsittelyssä otetaan huomioon Botnia-Atlantica-
ohjelman sihteeristön tekemä valmistelu. Koordinointiryhmä esittää hankkeiden suosittelujärjestystä.
Koordinointiryhmä antaa arviointiinsa ja käymäänsä keskusteluun perustuen lausunnon kustakin hankkees-
ta. Lausunto kirjataan ryhmän pöytäkirjaan ja käytetään asian valmistelun pohjana. Pohjanmaan liitossa
asia saatetaan maakuntahallituksen tai maakuntahallituksen tekemän delegointipäätöksen mukaisesti
maakuntajohtajan päätettäväksi, joka tekee päätökset koordinointiryhmän esittämän hankkeiden suositte-
lujärjestyksen mukaisesti, edellyttäen että ao. hanke täyttää Botnia-Atlantica-ohjelman kriteerit ja seuran-
takomitean mahdollisesti laatimat lisäkriteerit ja huomioon ottaen EU-asetuksen nro 1299/2013 artiklan
12.1 ¹) säädös toimien valitsemisesta. Jos hanke ei päätöksentekohetkellä täytä edellä mainittuja kriteerei-
tä, hanke palautetaan koordinointiryhmän käsittelyyn.

Kaikille koordinointiryhmän jäsenille toimitetaan Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen tai maakuntajoh-
tajan tekemät Botnia-Atlantica-päätökset tiedoksi.

Koordinointiryhmä voi kokoontua tavanomaiseen kokoukseen, videokokoukseen tai vastaavaan sähköiseen
kokoukseen. Koordinointiryhmä voi myös käsitellä hankehakemuksia kirjallisessa menettelyssä sähköpostit-
se. Jokaisen koordinointiryhmän jäsenen on hyväksyttävä kirjallinen menettely tapauskohtaisesti. Kirjalli-
sessa menettelyssä Pohjanmaan liitto esittää ehdotuksen, jonka kukin koordinointiryhmän jäsen joko hy-
väksyy tai hylkää. Mikäli yksimielistä päätöstä ei synny kirjallisessa menettelyssä, asia käsitellään koordi-
nointiryhmän seuraavassa kokouksessa.

4 §

Koordinointiryhmä käy läpi käynnissä olevat hankkeet kahdesti vuodessa (Hankkeiden seuranta). Näissä
kokouksissa käsitellään myös päättyneiden hankkeiden tulokset (Hankkeiden tulokset).

5 §

Jokaisessa kokouksessa käydään läpi myönnetyn kansallisen vastinrahoituksen määrä (Rahoituksen seuran-
ta) sekä uusille hankkeille jäljellä olevan rahoituksen määrä (Vastinrahoituksesta tiedottaminen). Seuran-
nassa tarkastellaan koko hankekanta, siis sekä hyväksytyt että hylätyt hankkeet.

6 §

Koordinointiryhmä raportoi seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä kansallisen vastin-
rahoituksen tilanteesta, kansallista vastinrahoitusta saaneista hankkeista, käynnissä olevista ja kauden ai-



kana päättyneistä hankkeista sekä päättyneiden hankkeiden tuloksista maakuntien liittojen yhteistoiminta-
alueen työvaliokunnalle. Raportoinnista vastaa koordinointiryhmän sihteeri.

7 §

Kukin sopijaosapuoli vastaa osaltaan koordinointiryhmään osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

8 §

Tämä sopimus ja sen mahdolliset muutokset käsitellään YTA-työvaliokunnassa ja hyväksytään kunkin maa-
kunnan liiton hallituksessa yhtäpitävillä päätöksillä.

¹) 12 artikla
Toimien valinta
1. Yhteistyöohjelmien toimet valitsee asetuksen (EU) N:o 1303/2013 47 artiklassa tarkoitettu seurantakomitea. Seu-
rantakomitea voi perustaa ohjauskomitean, joka toimii toimien valinnassa sen valvomana.


