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Hankehakemuksenne 5.5.2021
 

Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
 

Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen 

Keski-Pohjanmaan liitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.
 
 

1 Päätöksen perusteet
 
 

1.1 Käsittelyvaiheet 

5.5.2021  Hakemus saapunut

7.6.2021  Hankkeen esittelytilaisuus etäyhteyden avulla

17.6.2021 Hakemus arvioitu ja pisteytetty Keski-Pohjanmaan liiton arviointikokouksessa - hanke etenee kielteisenä

8.9.2021  MYR-sihteeristö antoi kielteisen kannan hakemukselle
 
 

1.2 Päätöksen perustelut 

YLEISPERUSTELUT

 

Hanke on hakuteeman mukainen ja toteuttaa osittain erityistavoitetta 12.2. Keski-Pohjanmaan liiton suorittamassa

hankearvioinnissa hakemus sai yhteensä 24 pistettä, kun kyseisen erityistavoitteen maksimipistemäärä on 70.

Rahoitettavaksi päätyviltä hankkeilta vaaditaan 33% maksimipistemäärästä, mikä tarkoittaa 24 pistettä. Hakemus

täyttää tämän ehdon, mutta koska Keski-Pohjanmaan liitolta on kyseisessä hankehaussa haettu rahoitusta enemmän

kuin liitolla on myönnettävissä olevaa valtuutta, niin rahoitetaan hankkeita pisteytyksen mukaisessa

paremmuusjärjestyksessä. Tässä vertailussa ei hankkeen saama pistemäärä yltänyt riittävän korkealle tullakseen

rahoitetuksi.

 

ERITYISTAVOITTEEN 12.2. TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

 

Hanke toteuttaa vain osittain erityistavoitetta 12.2. ’Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti

digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta’. Erityistavoitteen

painotuksista hankkeella on positiivisia välillisiä vaikutuksia yritysten digitalisaation ja liiketoiminnan kehittämiselle.

 

Hankkeen tarkoitus on edistää alueen pk-yritysten kasvua yhteiskehittämisen avulla. Yhteiskehittämistoimien
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tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia koronapandemian jälkeiselle ajalle.

Digitalisaatio on yksi yhteiskehittämisen teemoista, mutta ei erityisesti korostu hankkeen toimenpiteiden kohteena.

Täten hankkeen ei arvioida tuottavan merkittäviä tuloksia digitalisaation edistämisen kannalta. Koronapandemiasta ja

sen aiheuttamista vaikutuksista selviytyminen ei ole hankkeen varsinainen tavoite, mutta pk-yritysten liiketoiminnan

kehittäminen tukee koronapandemiasta ja sen negatiivisista vaikutuksista palautumista.

 

Hankkeen kehittämistoimien kohteena eivät ole vihreä kasvu, luonnonvarojen kestävä käyttö tai kiertotalous, mitkä

ovat erityistavoitteen 12.2. toinen merkittävä painopiste digitalisaation ohella. Hankkeen työpaketissa 2 sovelletaan jo

olemassa olevaa hiilijalanjälkimittaria alueen elintarviketuotannon yritysten käyttöön. Hiilijalanjäljen mittaamisella

edesautetaan vihreän kasvun mukaista liiketoimintaa sekä elintarvikealan yritysten kilpailukykyä, mutta hankkeen

uutuusarvo sekä TKI-toiminta vihreän kasvun alalla on vähäinen. Lisäksi hankkeen työpaketit 1 (vertaisoppiminen) ja 2

(hiilijalanjäljen mittaus) ovat vain heikosti liitoksissa toisiinsa, eikä hanke rahoittajan arvion mukaan toimi tehokkaana

kokonaisuutena.

 

Hankkeen yhteiskehittämiseen tavoitellaan mukaan 10–12 yritystä, joiden toimialoja ei ole etukäteen rajattu, minkä

lisäksi elintarvikealan tuotteiden hiilijalanjälkimittaukseen tavoitellaan 6 yritystä. Hankesuunnitelman mukaisten

tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat merkittävästi hankkeeseen osallistuvien yritysten määrä sekä niistä

muodostettavien vertaisoppimisin yritysparien yhteensopivuus sekä yhteistyön laatu. Myös yhteiskehittämisen sisältö

ja teemat ovat hyvin pitkälti sidoksissa hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten toimialoihin, osallistuvien yritysten

liiketoiminnan tavoitteisiin sekä toteutettavan vertaisoppimisen toimivuuteen. Nämä kohdat ovat hakemusvaiheessa

määrittelemättä, mikä vaikeuttaa erityistavoitteen 12.2. toteutumisen arvioimista hankkeen hakuvaiheessa. Lisäksi

hankesuunnitelmassa ei ole kuvattu kattavaa menetelmää hankkeen tulosten toteutumisen arviointiin ja mittaamiseen.

Rahoittajan näkökulmasta hankkeen tavoitteiden toteutumiseen liittyy epävarmuutta, mikä laskee hankkeen saamaa

pistemäärää usean erityisen valintaperusteen pisteytyksessä.

 

HANKKEEN VASTAAVUUS KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAAN,

KORONASELVIYTYMISSUUNNITELMAAN JA ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIAAN

 

Hanke kohdistuu maakuntaohjelmassa sekä maakunnan koronaselviytymissuunnitelmassa tunnistettuihin

kehittämiskohteisiin, sillä siinä tuetaan pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja verkostoitumista. Pk-yritysten kasvu-

ja työllistämispotentiaalin arvioidaan yleisesti ottaen olevan hyvä, jolloin pk-yritysten kehittämishankkeilla voi olla

positiivisia vaikutuksia maakunnan työllisyystilanteeseen. Hankkeella saavutettavien vaikutusten arvioidaan kuitenkin

olevien vähäisiä, sillä osallistuvien yritysten määrä on suhteellisen pieni ja yhteiskehittämisen vaikutukset ovat vielä

hakemusvaiheessa epävarmoja.

 

Hankkeen toimenpiteet vaikuttavat Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiassa tunnistettuihin kärkialoihin

vain siinä tapauksessa, jos osallistuvien yritysten toimialat kuuluvat tunnistettuihin kärkialoihin. Hanke ei kuitenkaan

yhdistele älykkään erikoistumisen strategian eri painopisteitä, mikä on vaatimuksena strategian toteuttamiselle.

 

HORISONTAALISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HANKKEESSA

 

Hankkeen työpaketti 2 sisältää elintarvikealan yritysten tuotteiden hiilijalanjäljen mittaamisen ja verkkopohjaisen

mittausvälineen käyttöönoton opastamisen. Hiilijalanjäljen mittaaminen kannustaa yrityksiä ekologisesti kestävämpien

tuotantoketjujen kehittämiseen, joten sillä on välillinen vaikutus ekologisesti kestävän kehityksen tukemisessa.

Hiilijalanjäljen mittaus on kuitenkin jo olemassa oleva palvelu, jota tässä hankkeessa sovelletaan suhteellisen pienelle

yritysjoukolle.

 

Pk-yritysten yhteiskehittäminen ja verkostoituminen edistävät jossain määrin alueen elinkeinorakenteen taloudellista

kestävyyttä ja hankkeeseen osallistuvien henkilöiden sosiaalista pääomaa.
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Hankkeella ei ole vaikutusta sukupuolten välisen tasa-arvon eikä yhteiskunnan ryhmittymien välisen

yhdenvertaisuuden edistämiselle.
 
 

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.
 

Teppo Rekilä

yhteyspäällikkö
 
 

Mikko Kangas

Aluekehityssuunnittelija
 
 

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

Mikko Kangas

Tehtävänimike

Aluekehityssuunnittelija

Yhteyshenkilön toimipaikka

Keski-Pohjanmaan liitto

Toimipaikan lähiosoite

Rantakatu 14

Postinumero

67100

Postitoimipaikka

KOKKOLA

Sähköposti

mikko.kangas@keski-pohjanmaa.fi

Puhelin

0405046698
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