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§ 1
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KOKOUKSEN AVAUS

Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
_____

§ 2

Sivu 5

OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Asia

Kunnallislain mukaan muu kunnan toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hankerahoitusjaosto päätti 13.5.2009, että esityslistat on
toimitettava vähintään 5 päivää ennen kokousta ja 17.3.2014 siirtyä sähköiseen kokouskäytäntöön.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu 26.4.2019.

Ehdotus

Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
_____

§ 3

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asia

Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille.

Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
_____

§ 4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Asia

Hankerahoitusjaoston 9.10.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja 3/2018 toimitetaan oheismateriaalina.

Ehdotus

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
_____

§ 5

ALUEKEHITYSJOHTAJAN KATSAUS

Asia

Aluekehitysjohtaja käy läpi AIKO (alueelliset innovaatiot ja kokeilut) -rahoituksen, rakennerahastoohjelmien (EAKR), Central Baltic-ohjelman ajankohtaisasiat sekä tulevan EU -ohjelmakauden valmistelutilannetta.

Valmistelija

TN/PP/kk

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio piti ajankohtaisen katsauksen. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.
Hankerahoitusjaosto merkitsi ajankohtaisen katsauksen tiedoksi.
_____
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Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 5063 715, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 6

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET
(EAKR), MYÖNTEISET PÄÄTÖKSET

Asia

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pkyritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
Varsinais-Suomen liittoon on saatu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaa koskevia hakemuksia. Valintaesitykset ovat oheismateriaalina.
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
306602, KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy)
Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja uusiutuvan energian laajamittaisempaan ja älykkäämpään hyödyntämiseen pientalovaltaisilla asuinalueilla. Hankkeessa kehitetään uusia liiketoimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat älykkään alueellisen
energiantuotannon ja -käytön. Toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja pilotoidaan Naantalin asuntomessuilla 2022. Pilottijärjestelmä sisältää usean kiinteistön käytössä olevan aurinkovoimalan ja
energiavaraston, jotka on liitetty asuntoihin älykkään mikroverkon avulla. Hankkeen toteutusaika
on 1.9.2019 – 31.8.2022.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 56,9/60 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Konkreettinen ja käytännönläheinen hanke, joka tarjoaa uudenlaista
ratkaisua tiivistä ja kompaktia testikohdetta hyödyntäen. Hanke tarjoaa yrityksille uudenlaisia palvelumalleja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hankkeen tuloksena myös energiavarastojen tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistuu entistä paremmin. Projektin käytännönläheinen toimintatapa
auttaa toimijoita hyödyntämään tulokset myös kaupallisesti. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen
3.2. (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) erityisiä valintaperusteita.
306594, Vihreät matkaketjut (hakijana Turku Science Park Oy)
Hankkeen kuvaus: Hankkeessa tavoitteina on lisätä energiatehokasta ja vähähiilistä liikkumista
sekä luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkaan liikkumisen edistämisen
ja matkaketjujen ymmärtämisen kautta. Hankkeen toimenpiteiden avulla yrityksille kehitetään uutta
liiketoimintaa digitoimalla reitti- ja aikataulutietoja sekä pilotoimalla vähähiilisiä matkaketjuja. Lisäksi hanke lisää liikennepalveluiden tuottajien verkostomaista yhteistyötä ja lisää yritysten osaamista
liikennepalvelualalla. Hankkeen toteutusaika on 2.9.2019 – 31.8.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 53/60, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Tarve matkaketjujen ja siihen liittyvän datan
kehittämiseen on suuri. Sinänsä hankkeen kaltainen toiminta on tarpeen. Käytännönläheinen ja
konkreettinen hanke tuo todellisia vaihtoehtoja arjen liikkumisvalintoihin. Alueellisten toimijoiden
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välinen yhteistyö on hankkeessa vahvaa. Digitoimalla reitti- ja aikataulutietoja luodaan uutta liiketoimintaa alueemme yrityksille. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 3.2. (Uusiutuvan energian ja
energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) erityisiä valintaperusteita.
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
306580, FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi (hakijana Turun yliopisto)
Hankkeen kuvaus: Päätavoite on luoda uutta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja ruokaketjun
ympärille. Hankkeessa vahvistetaan ja edelleen kehitetään vasta perustettua ainutlaatuista
FoodTech Platform Finland -kasvuverkostoa (FT), jonka tehtävä on tuoda yhteen toimijoita, jotka
voivat yhdessä tuottaa uusia innovaatioita ja –liiketoimintaa. Erityisen tärkeä tavoite on kiihdyttää
energiaa säästävien, vähähiilisten ratkaisujen, uudistuvan energian hyödyntävien ratkaisujen kehittäminen ja demonstrointi. Hankkeen tuloksena syntyy malli itsenäisesti toimivalle innovaatioalustalle. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019 – 31.5.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 55/65 ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Konkreettinen ja ajankohtainen hanke, joka tukee erinomaisesti
maakuntastrategiaa. Ilmastonmuutoksen aikana on tärkeää lisätä resurssitehokkuutta ruokahävikin
välttämiseksi. Hanke tuo uskottavasti toimijat yhteen luomaan uutta liiketoimintaa ruokaketjun ympärille. Hankkeen myötävaikutuksella syntyy uutta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja. Hanke
tukee vahvasti erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
306410, Terveysalan välittäjäalusta (Terva), (hakijana Turku Science Park Oy)
Hankkeen kuvaus: Terveysalan ratkaisujen testaaminen ja yhteiskehittäminen tehdään tyypillisesti
terveyspalveluja tarjoavissa, tai terveysalan ammattilaisia kouluttavissa organisaatioissa – näiden
testialustoilla. Tässä hankkeessa kehitettävä välittäjäalusta kokoaa Varsinais-Suomessa toimivat
terveysalan testialustat (94 kpl) yhdeksi kokonaisuudeksi ja etsii yritysten tarpeisiin sopivimmat
testialustapalvelut. Tämä on selkeä parannus nykytilanteeseen, jossa yrityksiltä kuuluu merkittävästi aikaa sopivien palvelujen etsimiseen, mikä hidastaa tuotekehitystä ja uusien ratkaisujen
saamista markkinoille. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019 – 30.9.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 43,5/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hankkeessa on tarkasti rajattu ongelma ja
siihen tarjotaan uskottava menetelmä ratkaisuksi. Välittäjäalustan rakentaminen on hyvin kuvattu
ja toimenpiteet vaikuttavat perustelluilta. Yritysten ei enää tarvitse etsiä testialustapalveluja, välittäjäalustan tehdessä sen yritysten puolesta. Toiminnan jatkuvuus on turvattu siten, että yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat organisaatiot ovat sitoutuneet ottamaan saadut tulokset jokapäiväiseen
käyttöön. Hanke tukee vahvasti erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen)
erityisiä valintaperusteita.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 15.3.2019.
Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeille ja tekee rahoituspäätökset
EURA2014-järjestelmässä. Vasta nämä päätökset ovat valituskelpoisia.
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Koordinoiva liitto voi tarvittaessa, neuvoteltuaan hakijan kanssa, tehdä pieniä teknisiä muutoksia
hankesuunnitelmaan ja niillä voi olla vaikutuksia myönnettävän tuen määrään. Myönnetty enimmäistukimäärä ei voi kuitenkaan ylittyä. Lisäksi myönnetty tuki ei voi ylittää 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Valmistelija

TN/VR

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, että Varsinais-Suomen liiton vuoden
2019 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä (sis. vuoden 2018 kehyksestä sitomattomat EAKR-varat).
Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään hankkeelle ”KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi” (306602) EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (499 940 euroa), kuitenkin enintään 349 957 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Vihreät matkaketjut” (306594) EAKR ja valtion
rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (354 599 euroa), kuitenkin
enintään 248 219 euroa.
Turun yliopistolle myönnetään hankkeelle ”FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi” (306580) EAKR ja valtion rahoitusta 70 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (347 653 euroa), kuitenkin enintään 243 356 euroa.
Turku Science Park Oy:lle myönnetään hankkeelle ”Terveysalan välittäjäalusta (Terva)” (306410)
EAKR ja valtion rahoitusta 69,95 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista (559 860
euroa), kuitenkin enintään 391 650 euroa.

Päätös

”FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi”
(306580) -hankkeen osalta varmistetaan Loimaan seutukunnan mukanaolo.
Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 7

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HANKKEET
(EAKR), KIELTEISET PÄÄTÖKSET

Asia

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pkyritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.
Varsinais-Suomen liittoon on saatu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaa koskevia hakemuksia. Valintaesitykset ovat oheismateriaalina.
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
306549, Kasvua kiertotaloudesta (hakijana Turku Science Park Oy)
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Hankekuvaus: Tässä hankkeessa pilotoidaan sekä Kasvun roadmap -ohjelma että kehitetään yrityksille suotuisaa toimintaympäristöä bio- ja kiertotalouden mukaiselle liiketoiminnalle. Suotuisan
toimintaympäristön kehittäminen sisältää infrastruktuurin ja toimintamallin kehittämisen, missä yritykset hyödyntävät teollisuuden sivu- ja jätevirtoja, toimivat arvoketjuissa sekä käyttävät digitaalisia
jakamisalustoja kierrätysasteen nostamiseksi. Näitä kehitetään yhdessä teollisuusyritysten, maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi, tunnistetaan ja viedään eteenpäin kansallisille ja kansainvälisille toimijoille yritysten kasvun ja uudistumisen esteitä, jotta regulaatio ja sääntely kannustaisivat kiertotalouteen. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 30.6.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 35,3/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hankkeen perustavoite ei ole selkeä ja uutuusarvo jää pieneksi suhteessa moniin muihin vastaaviin, jo tehtyihin hankkeisiin. Hankkeen toiminta on lähellä hakijaorganisaation omaa perustoimintaa vailla hankekumppaneita. Hanke ei tue
vahvasti erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
306828, Teknologiakampus Turku (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy)
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on tukea ja vahvistaa strategisesti merkittävien tulevaisuuden
teknologioiden kehittymistä, valmistavan teollisuuden uudistumista ja teknologia-alan yritysten TKItoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä, samalla edistäen yritysten kasvua.
Laaja-alainen ja monitieteinen siniseen kasvuun sekä bio- ja lääketieteeseen perustuva osaamiskeskittymä tukee teollisuuden modernisaatiota ja tulevaisuuden teknologioiden kehittymistä Turun
alueella. Hankkeessa rakennetaan pitkäjänteinen, pysyvä toimintarakenne missä alueen korkeakoulujen osaamisalat ja laboratorioinfrastruktuurit tuodaan moderneiksi testialustoiksi yrityksen kehittämisen ja tutkimuksen käyttöön. Lisäksi tiivistetään yhteistyötä teollisuuden modernisaation
kansainvälisten huippuyksiköiden ja yliopistojen välillä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019 –
31.12.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 48,4/65, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Ajankohtainen ja tärkeä aihepiiri, mutta toimenpiteiltään hanke on toimijoidensa perustyötä, reagointia toimintaympäristön muutoksiin. Uutuusarvo jää ohueksi, koska hanke on hyvin lähellä hankkeen toteuttajien perustoimintaa. Hanke
tukee vain osittain erityistavoitteen 4.1. (Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta) erityisiä valintaperusteita.
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
306692, Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021 (hakijana Yrityssalo
Oy)
Hankekuvaus: Hankkeen lähtökohtana on turvata varsinaissuomalaisten yritysten kilpailukyvyn
jatkuva kehittyminen ja muutosvalmius sekä luoda tavoitteellista, ketterää yhteistyötä laajaalaisesti yli rajojen. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset teollisuuden yritysten liiketoiminnan kasvulle. Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan uusimman tutkimukseen ja kokemukseen
perustuvan tiedon hyödyntäminen. Hankkeessa luodaan uusia yhteistyömuotoja sekä pilotoidaan
uusia toimintatapoja sekä tuetaan yrityksiä uusille kasvualoille pääsyssä. Tuloksena myötävaikutetaan eri keinoin kasvuyritysten liiketoiminnan uudistumiseen, kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja teknologian nopean kehityksen haltuunottoon. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019 – 31.12.2021.
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Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 28,9/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hanke on lähellä tuensaajan omaa toimintaa
ja jo olemassa olevia verkostoja. Hankkeen uutuusarvo jää vähäiseksi suhteessa jo toteutettuihin
kehittämishankkeisiin. Mahdollisten tulosten pysyvyys hankkeen päätyttyä olisi pääosin veturiyritysten varassa, mikä olisi riskialtista. Kustannuksiltaan kallis hanke ei tue vahvasti erityistavoitteen
5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
306826, VAUHTI – Intoa ja uudistumiskykyä Varsinais-Suomeen (hakijana Varsinais-Suomen Yrittäjät ry)
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on synnyttää kuntiin osaamis- ja innovaatiokeskittymä, jossa
pk-yrittäjät, kunnan eri toimijat, opiskelijat sekä elinkeinoelämään sidoksissa olevat toimijat, kuten
erilaiset yhdistykset, kohtaavat dialogimaisesti toisiaan kuunnellen ja toisiltaan oppien. Hankkeen
avulla lisätään merkittävästi varsinaissuomalaisten toimijoiden aitoa ja tuloksellista verkostoyhteistyötä, strategista johtamis- ja yrittäjyysosaamista sekä tuodaan yrittäjien käyttöön konkreettisia
työkaluja oman liiketoiminnan kehittämiseen ja digitalisoimiseen. Hankkeen toteutusaika on
1.9.2019 – 28.2.2022.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 22,7/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Hanke sisältää suurelta osin tavallisia kuntien, yritysten, ja oppilaitosten välisiä yhteistyötoimenpiteitä. Tavoitteena oleva innovaatiokeskittymä muistuttaa jo toimivia osaamiskeskittymiä, kuntien elinkeinotoimia. Julkisesti tuettuja neuvontaja koulutuspalveluja on jo tarjolla, joten uutuusarvoa ei ole. Hanke ei tue vahvasti erityistavoitteen
5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
306581, Blue Industry Network (hakijana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Hankekuvaus: Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamalli älykkään meriteollisuuden verkostolle ja
käynnistetään verkoston toiminta. Se tukee Blue Industry Parkin kehitystä ja luo sille innovatiivisen
ja yrityslähtöisen toimintatavan. Verkosto kiihdyttää yhteistä innovaatio- ja kehitystoimintaa, luo
uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja tukee yritysten resilienssiä ja kasvua. Hanke vastaa Turun
seudun ja laajemmin Suomen meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden kasvutarpeisiin ja edistää alan tulevaisuuden kilpailukykyä. Hankkeen kohderyhmä on meriklusterin sekä teknologiateollisuuden yritykset, joiden sovellukset palvelevat meriteollisuutta. Hankkeen toteutusaika on
1.9.2019 – 31.8.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 39,1/55, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn
arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019. Aihe ja toimiala ovat tärkeitä, mutta hanke on
kallis ja pieni uutuusarvoltaan. Hankkeen maantieteellinen kohdentuminen ei korreloi hankesuunnitelman kanssa. Samasta toiminnasta on jo käyty keskusteluja 6Aika-ohjelman kanssa. Hanke ei
tue vahvasti erityistavoitteen 5.1. (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) erityisiä valintaperusteita.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 15.3.2019.
Hankkeita on arvioitu suhteessa ohjelmassa määriteltyihin yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin.
Hankkeita on arvioitu myös maakuntastrategian tavoitteiden edistämisen kannalta. Hankkeet on
priorisoitu suhteessa käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen, jolloin näitä hankkeita ei esitetä rahoitettaviksi.
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Valmistelija

TN/VR

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä
rahoitusta Varsinais-Suomen liiton vuoden 2019 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä:
Turku Science Park Oy: 306549, Kasvua kiertotaloudesta
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306828, Teknologiakampus Turku
Yrityssalo Oy: 306692, Teollisuuden modernisointi ja kasvu Varsinais-Suomessa 2019-2021
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry: 306826, VAUHTI – Intoa ja uudistumiskykyä Varsinais-Suomeen
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi: 306581, Blue Industry Network

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 8
Asia

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN
YLIMAAKUNNALLISET HANKKEET (EAKR), KIELTEISET PÄÄTÖKSET
Varsinais-Suomen liittoon on saatu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelmaa koskevia ylimaakunnallisia hakemuksia, joissa hakija on toisesta maakunnasta ja rahoitusta saava osatoteuttaja Varsinais-Suomesta. Valintaesitykset ovat oheismateriaalina.
Toimintalinja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
306631, Vaativat muovisovellukset (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda vaativiin muovi- ja komposiittisovelluksiin (lääketieteelliset ja tekniset sovellukset) ja niiden prosessointiin liittyvä yhteistyöverkosto, joka monipuolistaa alan yritysten osaamista ja edistää ja nopeuttaa tuotekehitystyötä ja teknisiin haasteisiin vastaamista. Toimiva yhteistyöverkosto edistää myös yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, innovaatioiden tunnistamista, sekä yritysten kasvua. Samalla korkeakoulut voivat kehittää tutkimus- ja oppimisympäristöjään ja edistää yhteistyötä alan yritysten kanssa. Hankkeen toteutusaika on
1.9.2019 – 31.12.2021.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arviointiin ja maakunnan
yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019, sekä
Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmän kokouksessa käytyyn ylimaakunnallisten hankkeiden arviointikeskusteluun 26.3.2019. Hämeen liitto suhtautuu hankkeen rahoittamiseen kielteisesti.
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
306740, TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät kierrätyspilotoinnit (hakijana Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Ukipolis Oy)
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Hankekuvaus: Hankkeen tavoitteina on luoda Varsinais-Suomen sekä Etelä-Karjalan yrityksille
monistettavaa muovien kiertotalouden liiketoimintaosaamista, sekä luoda yritysten välille toimiva
teknisten muovien kierrätysverkosto. Verkostossa toimivat muoviteollisuuden ja jätehuollon yritykset sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot tekevät tiivistä yhteistyötä ja tukevat toisiaan toiminnan kannattavuuden ja osaamisen kasvussa. Tavoitteena on kokeilla muovijätettä tuottavien ja sitä
hyödyntävien yritysten kanssa resurssitehokkaita, monistettavia keräys- ja kierrätysjärjestelmiä,
joilla voidaan tehostaa muovijätteen hyötykäyttöä yhteistyössä alan oppilaitosten ja kehitysyhtiöiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 28.2.2022.
Perustelut päätösesitykselle: Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arviointiin ja maakunnan
yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi ja hankepriorisointikeskusteluun 15.3.2019, sekä
Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmän kokouksessa käytyyn ylimaakunnallisten hankkeiden arviointikeskusteluun 26.3.2019. Etelä-Karjalan liitto suhtautuu hankkeen rahoittamiseen kielteisesti.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt hankkeet 15.3.2019.
Hankkeita on arvioitu suhteessa ohjelmassa määriteltyihin yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin.
Hankkeita on arvioitu myös maakuntastrategian tavoitteiden edistämisen kannalta. Hankkeet on
priorisoitu suhteessa käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen, jolloin näitä hankkeita ei esitetä rahoitettaviksi.
Valmistelija

TN/VR

Ehdotus

Hankerahoitusjaosto päättää esittää maakuntahallitukselle, ettei seuraaville hankkeille myönnetä
rahoitusta Varsinais-Suomen liiton vuoden 2019 indikatiivisesta EAKR-kehyksestä:
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306631, Vaativat muovisovellukset
Turun ammattikorkeakoulu Oy: 306740, TEKMUKKI - Teknisten muovien ketterät kierrätyspilotoinnit

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
_____

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka p. 050 592 0404, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi

§ 9

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Asia

Käydään läpi tiedoksi annettavat asiat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tulevan rakennerahasto-ohjelman valmisteluun liittyvä Etelä- ja Länsi-Suomen yhteinen päättäjille
suunnattu edunvalvontatilaisuus pidetään Helsingissä 11.6.2019.
Merkittiin tiedoksi.
_____

§ 10
Ehdotus

SEURAAVA KOKOUS
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.
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§ 11

03.05.2019

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
_____
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.
_____
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