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Hankehakemuksenne 30.4.2021
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

18.12.2020 Hakemus saapui EURA2014-järjestelmään

2.2.2021 Hanke-esittely, läsnä Tuunila, Räihä, Puumala, Levaniemi ja Aalto.

12.2.2021 Rahoittajatiimin hankkeiden arviointi- ja pisteytyspalaveri

15.2.2021 Tieto hakijalle sähköpostilla hakeumuksn kielteisestä etenemisestä

10.3.2021 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kielteinen kanta hankkeelle

24.3.2021 Maakunnan yhteistyöryhmän kielteinen kanta hankkeelle
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

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

Maakuntaohjelman erityistavoitteista ja kärkialoista hanke tukee yritysten TKI-toiminnan aktivointia, kasvun ja

kansainvälistymisen edistämistä ja verkostomaisen toiminnan luomista elinkeinoelämälle. Hankesuunnitelma sisältää

toimenpiteitä, joiden katsotaan vääristävän kilpailua. Tällaisia ovat erityisesti keskusvaraston rahoittamiseen sekä

markkinoilla toimivien yritysten kanssa kilpailevan verkkokauppapalvelun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Näistä

jälkimmäistä on rahoitettu Keski-Suomen ELY-keskuksen toimesta myös yritysten kehittämisavustusten puolelta.

Näiden toimien poistaminen hankesuunnitelmasta huomioitiin hankkeen pisteytyksessä. Rahoittaja katsoo näiden

toimien poisjäämisen laskevan merkittävästi hankkeen vaikuttavuutta ja yhteistyötä yritysten kanssa. Hankkeen tuen

siirron saaja on hakemuksen jättämisen jälkeen hakeutunut konkurssiin, eikä siksi täytä yleisten valintaperusteiden

vaatimusta, jonka mukaan tuen siirronsaajalla tulee olla taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen

toteuttamiseksi. Hanke ei saanut rahoittajan suorittamassa arvioinnissa vähintään puolta kyseisen erityistavoitteen
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pistemäärästä, mikä on edellytys hankkeen rahoituspäätöksen hyväksymiselle. Hankkeen saama pistemäärä oli 20/50.

 

ERITYISTAVOITTEEN 5.1. TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

Hanke tukee erityistavoitteen 5.1. "Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen" toteutumista maakunnassa.

Hankkeessa luodaan maakunnallinen viennin toimintamalli, kehitetään viennin liiketoimintaosaamista, luodaan yhteisiä

varasto- ja logistiikkapalveluja sekä tuetaan yritysten verkkokauppapalvelujen kehittämistä. Tavoitteena on käynnistää

TKI-yhteistyö viiden yrityksen kanssa, tuoda markkinoille viisi uutta tuotetta ja luoda viidelle yritykselle uusi tuote.

Lisäksi pysyvänä tulostavoitteina ovat 5-7 uutta vientitoimijaa sekä 3-5 hankkeen toimiin aktiivisesti sitoutunutta

toimijaa hankkeen päätyttyä.

 

Rahoittaja katsoo yhteisten varastopalvelujen poisjäämisen laskevan merkittävästi hankkeen tuottamaa

yritysyhteistyötä.

 

Hankkeessa luodaan innovatiivinen kestävän kehityksen pilotti, mutta hakija ei selvitä tarkemmin, kuinka kestävä

kehittäminen ja vähähiilisen liiketoiminnan tukeminen käytännössä toteutuu. Hankesuunnitelman mukaan hankkeessa

kehitetään ekologisesti kestäviä viennin työkaluja, mutta konkreettiset toimenpidekuvaukset puuttuvat.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN

STRATEGIAAN

Maakuntaohjelman painopistealueista hanke tukee yritysten TKI-toiminnan aktivointia, pk-yritysten kasvun ja

kansainvälistymisen edistämistä, verkostomaisen toiminnan luomista elinkeinoelämälle, yrityskentän kilpailukyvyn

parantamista ja vientiyritysten kasvua. Hanketoimet vaikuttavat välillisesti palvelujen saavutettavuuden lisäämiseen.

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

Hanke on sukupuolineutraali eikä sisällä aktiivisia toimenpiteitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa viennin toteuttaminen maakunnan kaikilla alueilla, mutta hanke ei yleisesti

keskity tukemaan ihmisten välistä yhdenvertaisuutta.

 

Hankkeessa tuetaan ekologista kestävyyttä tehostamalla pakkauskäytäntöjä, mutta vaikutus ei ole merkittävä. Hanke

tukee jonkin verran maakunnan elinkeinoelämän taloudellista kestävyyttä edistämällä pk-yritysten vientiä.

 

Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia Itämeren suojeluun, 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
 
 

3 Muutoksenhaku
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti.
 

Viranomaisen yhteystiedot
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Lisätietoja antaa tarvittaessa edellä mainittu yhteyshenkilö.
 

Teemu Räihä

kehittämispäällikkö
 
 

Mikko Kangas

aluekehityssuunnittelija
 
 

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)
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Rantakatu 14
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67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Yhteyshenkilö

Mikko Kangas

Tehtävänimike

Aluekehityssuunnittelija
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Keski-Pohjanmaan liitto
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KOKKOLA

Sähköposti

mikko.kangas@keski-pohjanmaa.fi

Puhelin

0405046698
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