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Hankehakemuksenne 23.12.2020
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

23.12.2020 Hakemus saapui EURA2014-järjestelmään

2.2.2021 Hanke-esittely

12.2.2021 Rahoittajatiimin hankkeiden arviointi- ja pisteytyspalaveri

15.2.2021 Tieto hakijalle sähköpostilla hakeumuksen kielteisestä etenemisestä

10.3.2021 MYRin sihteeristön kielteinen kanta hankkeelle
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

 

KELTU-hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman, hakuteemojen ja

maakuntaohjelman mukainen ja tukee Toimintalinja 2:sen teemaa ”Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja

hyödyntäminen” sekä erityistavoitetta 4.1. ”Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten

vahvuuksien pohjalta”.

 

Hanketta ei esitetä rahoitettavaksi, sillä se ei saanut suoritetussa hankearvioinnissa vaadittavaa yli puolta kyseisen

erityistavoitteen 4.1. maksimipistemäärästä. Hanke sai arvioinnissa 28/60 pistettä.

 

Keski-Pohjanmaan alueen koronaselviytymissuunnitelman hankeaiheista hanke sopii teemaan ”TKI-toiminnalla Suomi

takaisin kestävän kasvun uralle”, sillä se kohdistuu pilotointiympäristöjen kehittämiseen benchmarkkausvierailujen

osalta. Lisäksi hanke tukee vihreää siirtymää tukevia innovaatioita ja osaamisen jalkauttamista yrityksiin, sillä siinä

kokeillaan yritysten tuotteiden ilmastovaikutusten ja hiilijalanjäljen mittaamisen arviointityökalua.

 

ERITYISTAVOITTEEN 4.1. TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

Päätös
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
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Hanke keskittyy pk- ja mikroyritysten kehittämiseen sekä kasvun ja strategisen osaamisen edistämiseen, kohteena on

kaupunkikeskustan kivijalkaliikkeet ja kyläkaupat. Hankkeessa sovelletaan joiltakin osin tieteeseen pohjautuvaa tietoa

ja sen saattamista elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeessa ei tehdä uutta tutkimustyötä eikä aiheena ole teknologinen

muutos, vaikkakin hankkeessa luodaan alustaa yrittäjien tueksi.

 

Hankkeen tavoitteena on yritystoimintaympäristön kehittäminen, minkä toivotaan johtavan innovaatioiden syntymiseen

ja palvelumallien uudistumiseen ja uusiin liiketoiminnallisiin avauksiin. Hankkeessa luodaan www-sivut tuki- ja

avustuslähdetiedoista kauppiaitten hyvinvoinnin tueksi, yhteistyötä kauppojen toiminnan kehittämisessä sekä kokeilu

kauppojen hiilijalanjäljen mittaamisesta alkutuotannosta kaupan hyllylle saakka. Hankkeessa ei luoda kaupallistettavia

tuotteita tai palveluita. Hanke kylläkin etsii keinoja kauppojen kehittämisen avuksi, mutta ratkaisut eivät ole uusia,

vaikka saattavat olla uusia ko. yritysten toiminnassa.

	

Hankkeen yhtenä alatavoitteena on madaltaa pienten liikkeiden kynnystä hyödyntää koulutus- ja

kehittämisorganisaatioiden osaamista. Yhtenä hankkeen painotuksena on koulutus- ja tutkimuslaitosten,

elinkeinoyhtiön ja yritysten yhteistyö. Hankkeeseen arvioidaan osallistuvan 30 yritystä, mutta ne eivät ole vielä

tiedossa. Piloteissa on mukana kuusi yritystä ja TKI-toiminnan käynnistää tavoitteen mukaan kuusi yritystä.

Hankkeessa syntyy korkeakoulujen käyttöön työelämäyhteistyön toimintamalli. Suomen yrittäjät toimii hankkeen

yhteistyökumppanina.

 

Hankkeen sisältö liittyy osaamisintensiiviseen liiketoiminta- ja digitalisaatio-osaamiseen. Osaamisintensiivisyyttä ei silti

tulkita vahvaksi, koska hanketoimet kohdistuvat kaupan alan mikro- ja pk-yrityksiin. Hankkeen työllistävyyttä on vaikea

arvioida, koska yritysjoukkoa ei vielä tunneta.

 

Hanke keskittyy yhdeltä osaltaan kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen. Hanketoimet käsittelevät myös

kansainvälistymistä ja yritysten tietoon saatetaan kansainvälistä tutkimustietoa. Hankkeessa luodaan järjestelmällisesti

yhteistyötä yritysten välille esim. kanssaoppimisen menetelmin, mikä tarkoittaa yritysjohdon vertaisoppimista. Toisiin

yrityksiin oppimistarkoituksessa Benchmarking-vierailuja tekeviä yrityspareja on tosin vain kolme. Verkostot eivät ole

hankkeessa erityisessä fokuksessa, vaikkakin niitä saattaa hankkeen aikana syntyä. Hanke ei tuo yrityksiä muihin

verkostoihin mukaan. Uudenlaisten yhteisöjen rakentamisella tuetaan ydinkeskustan ja kyläkauppojen menestymistä,

jota varten luodaan sovellus.

 

Hanketoimien läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Lisäksi hankkeen yhdessä työpaketissa

kartoitetaan neljän yrityksen ekologinen hiilijalanjälki sekä suunnitellaan toimia sen pienentämiseen. Yrityksen

hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävä kokeilu tukee yrityksen viestintää tuotteiden ilmastoviisaudesta brändityössä,

mutta kokeilun tuloksellisuutta on hankala arvioida.

 

Hankkeen tavoitteet ja aktiiviset toimenpiteet eivät liity sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen. Hakijan mukaan

hanketoimissa huomioidaan yhdenvertaisuus ja se, että ketään ei syrjitä taustan perusteella. Kuitenkaan hankkeelle ei

ole asetettu erityisiä toimenpiteitä tai tavoitteita yhdenvertaisuuden tukemiseksi. Hanke pyrkii alueen hyvinvointiin ja

elinvoimaan kilpailukyvyn parantamisella, mutta hanketoimet eivät tähtää Itämeren suojeluun.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN

STRATEGIAAN

 

Hanke kohdistuu osittain maakuntaohjelmassa tunnistettuihin kärkialoihin ja kehittämiskohteisiin, sillä siinä tuetaan

kivijalkaliikkeiden ja kyläkauppojen kilpailukyvyn ja vähäisesti myös kansainvälisyyden kehittämistä. Hanketoimilla

haetaan alueen vetovoimaa keskustan kauppakatua kehittämällä. Hankkeella saattaa olla pieni vaikutus

yhteisöllisyyteen, sillä hanke osallistaa asukkaat kehittämistyöhön. Hankkeen toimenpiteet eivät liity Keski-
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Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkialoihin.

 

HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

 

Hankkeessa mitataan neljän yrityksen hiilijalanjälki ja kokeillaan sen pienentämistä, mikä tukee ekologista kestävyyttä.

Hankkeen tuottama osaaminen vaikuttaa elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen esim. kivijalkaliikkeiden

yhteistyössä. Sosiaalista kestävyyttä tukee tavoite perinteisten kauppakatujen säilymisestä elävänä kulttuuriperintönä

ja kulttuurihistoria halutaan pitää esillä.
 
 

1.3 Päätöksen säädösperusta 

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), jäljempänä rahoituslaki

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

rahoitusasetus

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.

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

0408610063
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(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)
 

Liitteet
  
Hankehakemus
  

Oikaisuvaatimusosoitus
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