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Hankehakemuksenne 29.12.2020
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

5.2.2021  Hakemuksen esittely rahoittajalle

12.2.2021 Hankkeen arviointi ja pisteytys (rahoittajan arviointiryhmä)

10.3.2021 Sihteeristö (kielteinen)
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

Hanke on avoinna olleen haun hakuteemojen mukainen ja edistää Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita

hyvin. Hankeajatus sinänsä on maakunnan kannalta tärkeä ja kannatettava, mutta toteuttaa rakennerahasto-ohjelman

erityistavoitteen 3.2 valintaperusteita vain kohtuullisesti, ja osittain välillisesti. Rahoittajan suorittamassa arvioinnissa

hanke jäi niukasti alle vaaditun vähimmäispistemäärän. Tullakseen rahoitetuksi hankkeiden tulee saada vähintään

puolet kyseisen erityistavoitteen maksimipistemäärästä. Hankkeen saama pistemäärä oli 27/55 pistettä.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS HAKUTEEMAAN:

Hakemus on jätetty avoinna olleeseen toimintalinjaan 2 ja sen erityistavoitteeseen 3.2. (Uusiutuvan energia ja

energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen). Hakemus tukee erityisesti hakuteeman yksi painotusta "Tuetaan pk-

yritysten kasvua, uudistumista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä". Hankkeella edistetään myös COVID-19

pandemiasta elpymistä, elinkeinoelämän uudistumista ja vihreää siirtymää. Hankkeella vastataan etenkin COVID -

epidemian aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin turkistoimialalla sekä etsitään ja puntaroidaan erilaisia vaihtoehtoisia

ratkaisuja elinkeinon tulevaisuuden rakentamiseen.

 

ERITYISTAVOITTEEN 3.2. VALINTAPERUSTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA:

Hanke ei tue suoraan uusiutuvaan energiaan liittyvää t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden

kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Kyseessä on esiselvitys tyyppinen hanke, jossa arvioidaan turkisalan arvoketjun
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uusiutumisen mahdollisuuksia ml. toimialan sivuvirtojen potentiaali uusiutuvan energian tuotannossa. Hankkeessa

tuotetaan raportti tukistoimialan sivuvirtamääristä, näiden energiapotentiaalista ja suositelluista jatkotoimenpiteistä

laskelmineen (investointilaskemat).

 

Hankkeen selvitystyö tähtää sekä energia- että materiaalivirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hankkeessa

selvitetään niin turkistoimialan sivu- ja jätevirtojen kuin myös turkisalan olemassa olevan infran (koneet, laitteet,

rakennukset jne.)  hyödyntämismahdollisuudet sekä potentiaali myös muussa mahdollisessa liiketoiminnassa.

Hankkeessa selvitetään turkistoimialalle uusia tuotantotapoja ja tuotekonsepteja, niiden markkinapotentiaali sekä

tuotannon käynnistämisen teknistaloudelliset edellytykset (esim. varjotalojen ja olemassa olevan infran hyödyntäminen

uusiutuvan energian tuotannossa, tai erikoiskasvien viljelyssä).

 

Hanke ei lisää suoraan yritysten vähähiilisyyttä, koska kyse on selvityshankkeesta. Hankkeessa selvitetään mm. miten

turkisalan jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia bioenergian tuotannossa ja miten tämä potentiaali voisi

vähentää sekä ko. toimialan että mm. kunnallisen energiatuotannon hiilijalanjälkeä. Edellä mainitut sekä hankkeessa

toteutettavat muut selvitykset voivat välillisesti vaikuttaa yritysten vähähiilisyyden lisääntymiseen.

 

Hankkeessa ei ole esitetty määrällisiä tuloksia, kuten yrityksissä toteutettavia vähähiilisiä demostraatioita,

energiasäästöjä tai uusia markkinoille lanseerattavia vähähiilisyyttä edistäviä tuotteita. Hankkeen määrällisinä

tuloksina ei ole myöskään esitetty yhdyskuntien vähähiilisyyttä tukevia uusia ratkaisuja, mutta hankkeen sisällön

perusteella hanke voisi edistää näiden syntymistä.

 

Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja yhteistyömuotoja hyvin.

Hanke liittyy koko turkisalan arvoketjun uudistamiseen, ml. niihin liittyvät materiaali- ja energiavirrat. Hankkeen

valmistelua on tehty yhteistyössä toimialan arvoketjun toimijoiden kanssa. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään

Kaustisen seutukunnan, turkisalan yritysten, maakunnan TKI -toimijoiden ja alueen kuntien yhteistahoja ja verkostoja.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden aiheeseen liittyvien hankkeiden kanssa (mm. Kiertoon, Mauro ja

Habitus). Hankkeessa toteutetaan myös ideointityöpajoja.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN

STRATEGIAAN:

Turkistoimiala on merkittävä työllistäjä maakunnassa ja sen aluetaloudellinen merkitys etenkin K-P:n

maaseutukunnissa on suuri. Hanke edistää maakuntaohjelman mukaisesti maaseudun yritysten kilpailukykyä,

kannattavuutta ja yritystoiminnan uudistumista. Hankkeella tuetaan laajasti yhden koronasta kärsivän ja

yhteiskunnallisen muutospaineen alaisena olevan   toimialan muutoskyvykkyyttä ja uudistumista. Hanke tukee lisäksi

työpaikkojen säilyttämistä maaseutualueella.

 

Hanke ei edistä suoraan Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kärkiä ”luonnonvarojen, energia-alan, kemian

osaamisen ja digitalisaation innovatiivinen yhdistäminen uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi”, eikä siinä

yhdistetä ÄES:ssa tarkoitetun mukaisesti uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankkeessa tehtävä selvitystyö kuitenkin

tukee osaltaan ÄES teemoja (esim. alueen elinvoimaisen maaseudun kehittyminen, materiaali- ja sivuvirtojen

hyödyntäminen).

 

HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA (sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja

kestävä kehitys):

Hanke on sukupuolineutraali eikä sisällä aktiivisia toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden

edistämiseksi.

 

Hanke tukee sekä ekologista että taloudellista kestävyyttä. Hankkeessa selvitetään mm. miten voitaisiin vähentää

turkistoimialan hiilijalanjälkeä, parantaa energiaomavaraisuutta (bioenergia) ja hyödyntää turkisalan jäte- ja sivuvirtoja.
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Hanke edistää myös paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä ja lisää ympäristöosaamista. Hanke pitää

sisällään myös sosiaalista ulottuvuutta elinkeinoelämän kokeman yhteiskunnallisen muutospaineen kautta.

Esiselvityshankkeena vaikutukset ovat kuitenkin välilliset.

 

Hankkeella ei esiselvitystyyppisenä hankkeena ole Itämeren strategiaa edistäviä vaikutuksia, eikä se sisällä

yhteistyötä Itämeren alueen muiden alueiden tai toimijoiden kanssa.
 
 

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
 
 

Tuija Puumala

ohjelmakoordinaattori
 
 

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

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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Hankehakemus
  

Oikaisuvaatimusosoitus
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