LAAJAKAISTAHANKEEN VALTIONTUEN JULKINEN HAKU
Pyyntö hanke-ehdotuksen ja tukihakemuksen laatimiseksi
Osa 1. Johdanto

SULKAVAN LAAJAKAISTAHANKE 2022
Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi tässä pyynnössä tarkemmin kuvatulle hankealueelle. Ensisijaisesti haetaan toteuttajaa koko kunnan kattavan laajakaistaverkon toteuttajaksi. Koko kunnan kattavaksi laajakaistaverkoksi tulkitaan verkko, joka ulottuu enintään 100 metrin päähän vähintään 90 prosenttista
kunnan tukikelpoisilla alueilla sijaitsevista vakituisista asuinkunnista.
Hankkeelle valittava toteuttaja voi hakea julkista tukea kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain (1262/2020) mukaisesti.
Lain (1262/2020) nojalla julkista tukea voidaan myöntää enintään 66 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että kunta sitoutuu rahoittamaan
hanketta maksuosuuttaan vastaavalla osalla. Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta
ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021) jakaa
tukikelpoisten kustannusten julkisen tuen seuraavasti:
•
•

Sulkavan kunta
Valtio

33 prosenttia
33 prosenttia

Hanke-ehdotuksen tekijällä on oikeus vetäytyä hankkeesta, mikäli sille ei myönnetä lain
(1262/2020) mukaista julkista tukea. Mikäli hakija asettaa hankkeelle tilaajamääräehdon, hakijalla on oikeus vetäytyä hankkeesta, ellei tilaajamääräehto täyty.
Hanke-ehdotuksen tekijällä ei ole missään olosuhteissa oikeutta saada erillistä korvausta tekemästään hanke-ehdotuksesta tai julkisen tuen hakemisesta aiheutuneista kustannuksista.
Hanke-ehdotuksen on oltava voimassa vähintään 8 kuukautta hakuajan päättymisestä.
Hanke-ehdotus on täydellisenä kaikkine liitteineen toimitettava 9.9.2022 klo 12.00 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@esavo.fi otsikolla Tukihakemus – Sulkavan laajakaistahanke 2022.
Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä.
Tämä hanke-ehdotuspyyntö sisältää seuraavat asiakirjat:
•
•
•
•
•
•

Osa 1. Johdanto (tämä asiakirja)
Osa 2. Hankealueen kuvaus
Osa 3. Hankeen eteneminen, hakemusten käsittely ja vertailuperusteet
Osa 4. Hanke-ehdotukselle asetetut vaatimukset ja hanke-ehdotuksen laatiminen
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. Do no significant harm -lomake
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Lisäksi hankkeeseen liittyy Liikenne- ja viestintäviraston tekemä markkina-analyysi hankealueesta. Markkina-analyysit ovat salassa pidettäviä ja niitä tulee käsitellä asianmukaisesti.
Maakuntaliitto toimittaa lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 11 §:n nojalla
analyysien asianosaisjulkiset versiot hankehakemusta suunnitteleville tahoille heidän niitä
erikseen pyytäessä. Kyseisen lain 23 §:n mukaan asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja,
jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. Tietoja ei saa käyttää omaksi taikka toisen
hyödyksi tai toisen vahingoksi. Muita kuin asianosaista itseään koskevia tietoja saa käyttää,
kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon
asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut. Kaikki markkina-analyysin kuvat ovat salassa
pidettäviä. Pyyntö markkina-analyysistä tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@esavo.fi otsikolla Markkina-analyysi – Sulkavan laajakaistahanke 2022.
Hanke-ehdotuksen tekijä voi pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi. otsikolla Lisätietopyyntö – Sulkavan laajakaistahanke 2022.
Hanke-ehdotuksen tekijöiden tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin
kysymyksiin ei voida vastata. . Kysymykset ja vastaukset julkaistaan maakuntaliiton nettisivulla www.esavo.fi/laajakaistatukihaku_kysymyksetjavastaukset. Hanketta koskevat kysymykset tulee esittää 26.8.2022 mennessä ja vastaukset julkaistaan em. osoitteessa 29.8.2022
mennessä. Ennen kysymyksen toimittamista pyydämme teitä ystävällisesti tutustumaan aiemmin esitettyihin kysymyksiin ja niiden vastauksiin.
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