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LAPIN LIITON ERITYISAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN HANKEAVUSTUKSENA
EUROOPAN KOMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR REGIONAL AND URBAN
POLICY-PÄÄOSASTON ”DIGITISATION AND CIRCULAR ECONOMY ENHANCING THE
BIOECONOMY (TREE, WOOD AND TIMBER VALUE CHAIN) IN EAST- AND NORTHFINLAND” -TOIMENPITEEN MUKAISELLE KEHITTÄMISHANKKEELLE - ELMOyrityspilotti

• Lapin liitto on käynyt tarkentavat neuvottelut hakemuksen teknisestä
täydentämisestä vastaamaan Euroopan unionin ja valtionavustuslain
vaatimuksia
• Lapin liitto tekee rahoituspäätöksen ELMO yrityspilotin päähakijalle eli
tuensaajalle – kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta
• konsortiosopimus
• ELMO yrityspilotin tuki on valtionavustuslain (688/2001) 2, 4 ja 5 §:n nojalla
myönnettävä erityisavustus, joka myönnetään hankeavustuksena

• Projektien tulokset ovat julkisia: yleispiirteet julkisia, yksityiskohdat ei
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ELMO yrityspiloteille myönnettävä tuki
• Hankkeelle myönnetään innovaatioseteli (voucher)-kertakorvausperiaatteella
maksimissaan 80 % hankkeen toteuttamiseen hyväksyttävistä kustannuksista enintään 40 000€
• Hyväksyttäviä kustannuksia ovat (ANNEX I):
• palkka
• ostopalvelut
• Välilliset kustannukset 7%
• Rahoitus muodostuu
• innovaatiosetelistä 80%
• yksityinen tuensaajan omarahoitus palkkoina (Guideline, sivu 9)
HIA project cost
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ELMO yrityspiloteille myönnettävä tuki
• Arvonlisäverosta ja hankekonsortion ulkopuolisesta alihankinnasta
syntyvät menot eivät ole hankkeen toteuttamisessa hyväksyttäviä
kustannuksia.
• Toimenpiteet, joihin tuensaaja saa jotain muuta julkista tukea kuin
tällä päätöksellä hyväksyttävä tuki, eivät ole tukikelpoisia
• Hankkeelle kustannuksiksi esitettävistä menoista on pidettävä
kirjanpitoa, jonka on oltava osana tuensaajan virallista kirjanpitoa
• Hankkeen tulo- ja menotapahtumat on luokiteltava
kustannuspaikan tai tunnisteen avulla siten, että niistä voidaan
tulostaa kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa vastaava
tositekohtainen raportti
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ELMO yrityspiloteille myönnettävä tuki
• Haettavien välittömien kustannusten yhteys hankkeen
toteuttamiseen on dokumentoitava – vaivattomasti
todennettavissa
• Palkkakuluista on pidettävä hyväksyttyä kuukausiperusteista
työajanseurantaa
• Tulot vähennetään hyväksyttävistä kustannuksista
• Vuodelle 2019 suunnitellut kustannukset ja rahoitus ovat
käytettävissä vuonna 2020 ilman erillistä hakemusta
• Tuensaaja vastaa, että hankkeen yksityinen omarahoitus toteutuu

5

12.12.2019

ELMO yrityspilotin toteutuksessa huomioitavaa
Tukikelpoinen toteutusaika
• Hankkeen tukikelpoinen toteutusaika alkaa 1.12.2019 ja päättyy 30.6.2020.
• Kick-off 11.12.2019, pilottitapaaminen 25.3.2020 Helsinki ja loppuseminaari
viikko 35 Oulu (26/27.8.2020?)

Maksatuksen hakeminen
• Hankkeella on kaksi raportointikautta ja kolme maksatuksen hakua –
ennakkomaksu, välimaksatus ja loppumaksatus
• Maksatuksia haetaan erillisellä maksatushakemuksella
• Ennakkomaksatus on 30 % tuen kokonaismäärästä ja voidaan hakea heti
tukipäätöksen jälkeen ennakkomaksatushakemuksella
• Ensimmäinen jakso alkaa hankkeen toteutusajan alusta ja päättyy 29.2.2020.

• Välimaksatushakemus Lapin liitossa viimeistään oltava Lapin liitossa viimeistään
31.3.2020.
• Välimaksatusta voidaan myöntää 30 % tuen kokonaismäärästä.
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ELMO yrityspilotin toteutuksessa huomioitavaa
• Välimaksatuksessa kirjattava hankkeen ensimmäisen
raportointikauden toteutusaikana syntyneet yhteenlasketut
kokonaiskustannukset
• Mahdolliset tulot ja mahdolliset ulkopuolisen rahoituksen erät
eriteltävät – tositteet esim. tiliote todentamassa
• Välimaksatushakemukseen on liitettävä väliraportti, jossa on
käsiteltävä ensimmäisen raportointikauden aikana hankkeessa
toteutettuja toimenpiteitä ja niiden onnistumista, hankkeen
etenemistä suunnitelman mukaisesti sekä arvioitava jäljellä olevia
toimenpiteitä hankkeen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta.
• Lapin liitto toimittaa ohjeet maksatushakemusten tekemiseen
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ELMO yrityspilotin toteutuksessa huomioitavaa
• Toinen raportointijakso alkaa 1.3.2020 ja päättyy 30.6.2020. Jakson
päätyttyä loppumaksatushakemus on toimitettava Lapin liittoon
viimeistään 31.8.2020.
• Maksettava tuen määrä lasketaan hankkeelle kokonaisuudessaan
hyväksyttävien kustannusten perusteella, ja viimeisessä
maksatuserässä huomioidaan hankkeelle aikaisemmin maksetut
tukierät.
• Loppumaksatushakemukseen on liitettävä loppuraportti, jossa on
käsiteltävä ainakin hankkeen tarvetta, tavoitteita, toimenpiteitä,
tuloksia, yhteistyösuhteita sekä hankkeen tulosten ja kokemusten
vaikutuksia tuensaajan toimintaan ja hyödyntämistä toteutusajan
jälkeen.
• Lapin liitto toimittaa ohjeet maksatushakemusten tekemiseen
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ELMO yrityspilotin toteutuksessa huomioitavaa
• Hankkeen toteuttamisen ehdot
• Tukea saa käyttää vain hankesuunnitelman mukaisen hankkeen toteuttamiseen
• Kaikkien hankkeen hakemisen ja toteuttamisen yhteydessä ilmoittamien
tietojen on oltava oikeita ja riittäviä

• Mikäli hankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista hankesuunnitelman
mukaisesti, on siitä ilmoitettava viivytyksettä Lapin liiton yhteyshenkilölle
aluekehitysasiantuntija Olli Pohjonen olli.pohjonen@lapinliitto.fi.
• Tuensaaja on velvollinen hyväksymään mahdollisesti hankkeelle tehtävät
valvonta- ja tarkastustoimenpiteet ja on velvollinen korvauksetta avustamaan
valvontaa ja tarkastusta toteuttavia henkilöitä riittävien ja oikeiden tietojen
saamiseksi.
• Hankkeen tai maksatuksen keskeyttäminen viranomaisen toimesta ja tuen
takaisinperintä
• Katso myöhemmin tukipäätös..
9

