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Asia, jota päätös
koskee
Hakija / vireillepanija

Perustelu/
Lain, asetuksen tai
kunnallisen säännön kohta
Asianosainen
johon päätös kohdistuu
Päätös ja sen perustelut

Maakuntajohtajan päätös Pohjois-Savon kehittämisrahastosta: Parempia ja
vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke
Savon Yrittäjät ry
Yhteyspäällikkö Mia Simpanen
Kauppakatu 26 B, 70110 Kuopio
Hankenumero: 11/2018/Rahasto
Pohjois-Savon kehittämisrahaston säännöt
Maakuntahallituksen päätös 17.12.2018 § 190, delegointipäätös maakuntajohtajalle
Savon Yrittäjät ry
Parempia ja vaikuttavampia hankintoja Pohjois-Savoon -hanke
Hyväksytty toteutusaika: 1.2.2019 – 30.7.2020
Pohjois-Savon kehittämisrahastoon osoitetussa hakemuksessa oli hankkeen toteutusajaksi
ilmoitettu
1.1.2019-30.6.2020.
Sen
sijaan
ELY-keskukselle
osoitetussa
rahoitushakemuksessa hankkeen toteutusajaksi oli mainittu 1.2.2019-30.7.2020.
Hyväksytty kokonaiskustannusarvio: 286 352 €
Hyväksytty 1. vaiheen kokonaiskustannusarvio: 184 482 €
Tuki Pohjois-Savon kehittämisrahastosta hankkeen 1. vaiheeseen:
Hyväksytty tuki enintään: 37 846 €
Hyväksytty tuki-% hyväksyttävistä ko. vaiheen kokonaiskustannuksista: 20,51 %
Tuki myönnetään Pohjois-Savon kehittämisrahastosta varatusta määrärahasta, jota
voidaan käyttää osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) maakunnan kannalta merkittävissä
ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa EU:n rakennerahasto-ohjelmahankkeissa.
Hankkeen 2. vaiheen rahoitus myönnetään ilman eri hakemusta rahoittajan päätöksellä.
Hankkeen myötä yritysten hankintaosaaminen lisääntyy ja yrityksillä on paremmat
edellytykset osallistua tarjouskilpailuihin. Hanke lisää myös yritysten verkottumista liittyen
yhteistarjousmenettelyyn. Hankkeesta hyötyvät yritysten lisäksi kunnat ja koko maakunta,
mutta myös alueen asukkaat, joille voidaan löytää esim. parempia tarvelähtöisiä palveluja.
Pidemmällä aikavälillä hankkeen tulokset voivat näkyä myös positiivisena
työllisyyskehityksenä. Hankkeen toimenpiteet tukevat Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa ja
sen toimenpidesuunnitelmaa osaamisen vahvistamisen näkökulmasta ilman
toimialarajoitusta. Hanke parantaa pk-yritysten kilpailukykyä ja uudistumista luomalla uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
Hankkeen kustannusmalli: Flat rate 17 %

Hankkeen yhteyshenkilö
Pohjois-Savon liitossa

Esittelijä
Allekirjoitus
Tehtävänimike ja
nimenselvennys
Lisätietojen antaja
Tehtävänimike, nimi,
puhelin, sähköposti

Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen
Satu Vehreävesa
Aluekehitysjohtaja
Marko Korhonen
Maakuntajohtaja
Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen, puh. 044 714 2670,
teemu.juntunen@pohjois-savo.fi
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Tiedoksi muille
Muutoksenhaku

x
x

Teemu Juntunen, Eila Roivainen, arkisto
Oikaisuvaatimusohjeet
Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi (hankinnat)
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei tästä päätöksestä
saa tehdä kuntalain 136 §:n nojalla oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöspöytäkirjan otteen
oikeaksi todistaminen
Kuopiossa
Pöytäkirjan otteen tekijä
täyttää

pvm

Tuulikki Huttunen, hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen
johon päätös kohdistuu
X

Savon Yrittäjät ry

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)

Sisäisenä postina
Muulla tavoin, miten:

Annettu postin kuljetettavaksi:
11.1.2019/TH

pvm/tiedoksi antaja
Luovutettu asianosaiselle
Kuopiossa (pvm)
tiedoksi antajan allekirjoitus

vastaanottajan allekirjoitus

Liitteet:

Oikaisuvaatimusohje
Hankkeen erityisehdot ja lyhennelmä muista ehdoista
Hyväksytty kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelmataulukko
Tuensaajan ohjepaketti

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä KunL:n 138 §:n mukaan 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on lähetetty
asianosaiselle kirjeellä tai laitettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä muutosta vaativan ja
kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
asiakirjat, joihin vedotaan.
KunL 136 § Oikaisuvaatimus ja valituskelpoisuus: Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei
saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Oikaisuvaatimus osoite:
Pohjois-Savon liitto
Maakuntahallitus
PL 247, 70101 Kuopio (Sepänkatu 1)
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi

