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Hankehakemuksenne 30.9.2015
Päätös hankehakemuksen hylkäämisestä
Päätöstyyppi: Hankehakemuksen hylkääminen
Etelä-Savon maakuntaliitto hylkää tällä päätöksellä hankehakemuksenne.

1 Päätöksen perusteet
1.1 Käsittelyvaiheet
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 1.12.2015
Maakunnan yhteistyöryhmä 9.12.2015
Maakuntahallitus 14.12.2015
1.2 Päätöksen perustelut
Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinja 2:en Uusimman tiedon
ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, erityistavoite 4.1 mukainen. Maakuntaohjelmassa 2014-2017 on
määritelty Älykkään erikoistumisen strategia, jonka yhtenä painopisteenä on puhdas vesi ja ympäristö.
Rahoittaja on arvioinut hankkeen rahoituskelpoisuutta toimenpiteiden osalta seuraavasti. Hanke on jakautunut
toiminnallisesti neljään työpakettiin, jotka eivät muodosta jäsentynyttä kokonaisuutta. Työpakettien 1 (lämpöpuu) sekä
3 (tuhkien puhdistaminen) osalta uutuusarvo jää hakemuksen perusteella epäselväksi.
Työpakettiin 2 (kasvihuonekaasut, vesien ja ilmastonmuutoksen välinen riippuvuus)liittyvät oleellisesti mittavat
hankinnat: kenttäaseman rakentaminen ja varustelu. Hakemuksessa on esitetty kustannuksia rakennuksiin ja maaalueisiin 250 000 euroa. Rahoituslain mukaan tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä maa-alueiden
hankintakustannukset, jos ne ovat enintään kymmenen prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Tähän
kustannuslajiin merkityt kustannukset hyväksytään vain poikkeuksellisesti erittäin painavista syistä yleisasetuksen
sallimissa rajoissa. Hakemuksesta ei ilmene miten kustannukset Saimaa Monitoring Stationin osalta jakautuvat maaalueen ja rakennuksen kesken. Tämän työpaketin osalta ei kytkös yritysten uudenlaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin
avaudu hakemuksen perusteella.
Työpaketti 4 (jäähallien energiatehokkuus) sisältää innovatiivisia toimenpiteitä ja sopii vähähiilisyyskriteereihin.
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Hankkeen kustannusarvio on mittava, eikä hankkeessa ole mukana yksityistä rahoitusta. Hakemuksessa mainitaan
yliopistokeskuksen, Mikkelin kaupungin ja Savonlinnan kaupungin rahoitusosuuksista, mutta sitoumuksia ei ole
toimitettu.
Edellä mainituilla perusteilla rahoittajan tulkinta on, ettei hankehakemus tässä muodossaan ja laajuudessaan ole
rahoituskelpoinen.
1.3 Päätöksen säädösperusta
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014
Yleisasetus (EU N:o 1303/2013)

2 Lisätiedot
3 Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti.
Viranomaisen yhteystiedot
Viranomainen

Etelä-Savon maakuntaliitto
Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Mikonkatu 5

50100

MIKKELI

Yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Eveliina Pekkanen

suunnittelija

Yhteyshenkilön toimipaikka

2610
Toimipaikan lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Mikonkatu 5

50100

MIKKELI

Sähköposti

Puhelin

eveliina.pekkanen@esavo.fi

0447700591

Lisätietoja antaa tarvittaessa edellä mainittu yhteyshenkilö.
Eveliina Pekkanen
suunnittelija
Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.
(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 4 luku 16 §)
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