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Hankehakemuksenne 30.12.2020
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

2.2.2021   Hankkeen esittely rahoittajalle

12.2.2021  Hankkeen arviointi ja pisteytys

10.3.2021  Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (kielteinen kanta)

24.3.2021  Maakunnan yhteistyöryhmä (kielteinen kanta)
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELU

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

hyvin. Rakennerahasto-ohjelman kyseisen erityistavoitteen 3.2 valintaperusteita hanke toteuttaa kuitenkin vain osittain.

Rahoittaja katsoo myös, ettei kaikkia hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä olisi voitu toteuttaa esitetyn

mukaisina, mm. kuljetusalan yritysten testattavaksi hankittavat ajoneuvot (investointiosio). Hanke ei saanut rahoittajan

suorittamassa arvioinnissa vaadittua vähintään puolta kyseisen erityistavoitteen maksimipistemäärästä. Hankkeen

saama pistemäärä oli 20/55.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS HAKUTEEMAAN:

Hakemus tukee erityisesti hakuteeman 1 painotusta "uuden teknologian ja osaamisen jalkautuminen elinkeinoelämän

käyttöön", sekä myös hakuteemojen 2 ja 3 painotuksia "oppimisympäristöjen kehittäminen" ja "vihreää siirtymää

tukevan osaamisen jalkauttaminen yrityksiin". Hanke vastaa myös hakuteemoja koskeviin yhteisiin vaatimuksiin.

Hanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan Korona exit -suunnitelmaa ”ekologisesti ja taloudellisesti kestävien

kuljetusratkaisujen edistäminen”, sekä edistää elinkeinoelämän uudistumista  ja vihreää siirtymää.  

 

ERITYISTAVOITTEEN 3.2. VALINTAPERUSTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA:

Hanke ei kohdistu uusiutuvaan energiaan tai materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämiseen liittyvään t&k -toimintaan
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uusien tuotteiden, prosessien tai palvelujen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi.

 

Hanke tukee yhdyskuntien vähähiilisiä uusia ratkaisuja. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tähtäävät nimenomaan

siihen, että yritysten (ja myös julkisen sektorin) kynnys ottaa käyttöön uusia vähähiilisiä ratkaisuja alenee, ja että

erityisesti alueen raskaan liikenteen kuljetuksissa siirryttäisiin fossiilista polttoaineista uusiutuvien energialähteiden

käyttöön. Hankkeella lisätään yritysten tietoisuutta uusimmista teknologioista, ja tarjotaan yrityksille myös

mahdollisuutta testata teknologioita käytännössä. Hankkeessa lisätään niin yritysten, julkisen tahon kuin myös

koulutusorganisaation oman henkilöstön vähähiilisyysosaamista, sekä kehitetään koulutuksen sisältöjä vastaamaan

kuljetusyritysten tulevaisuuden tarpeisiin (vähähiilinen yhteiskunta). Hankkeessa on esitetty määrällisiä tavoitteita

vähähiilisyyteen liittyen, mutta hankkeen toimenpiteet eivät kuitenkaan suoraan lisää yritysten vähähiilisyyttä.

 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä sekä kuntien että muiden hankeaiheeseen liittyvien hankkeiden kanssa (mm.

logistiikkaan ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvät hankkeet). Varsinaisesti hankkeen toteuttamiseen ei osallistu muita

tahoja. Useat yritykset ja muut organisaatiot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hanketta kohtaan (tukikirjeet). Hanke ei

kuitenkaan kohdistu materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskeviin verkostoihin ja yhteistyömuotoihin, joita

kyseisessä erityistavoitteessa on tarkoitettu.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN

STRATEGIAAN:

Hanke edistää erityisesti maakuntaohjelman osaamisen painopistettä kehittämällä logistiikka- ja kuljetusalan

oppimisympäristöä ja siihen liittyvää osaamista. Hanke edistää myös uusimman teknologian jalkauttamista alueen

yrityksiin, joka on yksi alueellisten ohjelmien keskeinen painopiste. Tavarankuljetus on Keski-Pohjanmaalla merkittävä

toimiala ja alueella on paljon kuljetusalan yrityksiä. Alueen logistiset tarpeet tulevat entisestään kasvamaan mm.

käynnistyvän kaivostoiminnan/akkuklusterin myötä. Hanke ei kuitenkaan kohdistu Keski-Pohjanmaan älykkään

erikoistumisen kärkeen ”luonnonvarojen, energia-alan, kemian osaamisen ja digitalisaation innovatiivinen

yhdistäminen uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi”.

 

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 kestävää kehitystä. Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia erityisesti ekologiseen kestävyyteen. Hanke

edistää raskaan liikenteen siirtymistä fossiilisista polttoaineista hiilineutraaleihin voimalähteisiin, ja vaikuttaa tätä kautta

välillisesti etenkin raskaan liikenteen aiheuttamien merkittävien päästöjen vähenemiseen. Hankkeen taloudelliset

vaikutukset nähdään kuitenkin välillisinä. Hankkeen sosiaaliset vaikutukset toteutuvat lähinnä ympäristöosaamisen

lisääntymisen kautta.

 

Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia Itämeren strategian toteuttamiseen, eikä hankkeessa tehdä yhteistyötä Itämeren

alueen muiden 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
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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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