Usein kysytyt kysymykset ja niiden vastaukset

Hakeminen
K: Voiko hanketta hakea sellaisen yrityksen nimissä, jota ei vielä ole perustettu?
V: Hanketta voidaan hakea perustettavan yrityksen nimissä, jos yritys on tarkoitus perustaa
hyvin pian. Myönteisen hankepäätöksen tekohetkellä yritys tulee kuitenkin olla jo
perustettuna. Lisäksi hakemuksen tekijällä tulee olla allekirjoitusoikeus perustettavan
yrityksen nimissä.

K: Voiko hankkeessa olla useampia toteuttajaorganisaatioita?
V: Hankkeessa voi olla useampia toteuttajia mukana. Tällöin puhutaan tuensiirtohankkeesta.
Hankkeessa on yksi päätoteuttaja, jonka nimissä hanketta haetaan. Muut toteuttajat ovat
tuensiirronsaajan roolissa. Tällöin ELY-keskus maksaa hanketukea päähakijalle, jonka jälkeen
päähakija vastaavasti siirtää tuensaajalle sovitun osuuden maksetusta tuesta.
Tuensiirtohankkeissa hakijoiden tulee tehdä keskenään yhteistyösopimus hankkeen
toteuttamisesta.

K: Voiko hakemusta täydentää ja muokata valintajaksoajankohdan jälkeen?
V: Hakemusta voi pienimuotoisesti täydentää valintajakson umpeutumisen jälkeen esim.
liitteiden osalta. Kaikki pakolliset liitteet tulee kuitenkin olla toimitettuna ELY-keskukseen
siihen mennessä, kun hankkeelle tehdään myönteistä rahoituspäätöstä. Hakemukset tulee
kuitenkin pyrkiä jättämään käsittelyyn valmiina ja viimeisteltynä. ELY-keskuksella on
mahdollisuusuus pyytää hakijaa täydentämään ja/tai muokkaamaan hakemusta
valintajaksoajankohdan jälkeen.

Rahoitus
K: Onko kokeiluohjelmassa käytössä flat rate –kustannusmalli?
V: Kokeiluohjelmassa ei käytetä flat rate –kustannusmallia. Tässä ohjelmassa kustannukset
esitetään todellisiin kustannuksiin perustuen.

K: Voiko hankkeeseen sisällyttää talkootyötä vai pitääkö yrityksen rahoitus olla euroja?
V: Yrityksen rahoitusosuuden tulee olla euroja, mutta hankkeen toteuttajayrityksen ei
tarvitse siirtää omarahoitusosuuttaan hankkeen kustannuspaikalle. Maksatushakemuksen
yhteydessä ELY-keskus maksaa hanketoteuttajalle hyväksyttävät kustannukset jälkikäteen
hankepäätöksen mukaisella tukiprosentilla.

K: Jos kokeiluohjelmasta myönnetään hankkeelle tukea 25 % hyväksyttävistä kustannuksista,
miten muu rahoitus katetaan?
V: Muu rahoitus voi muodostua muusta julkisesta tuesta ja yksityisestä rahoituksesta.
Hankkeelle myönnetty muu julkinen rahoitus, esim. yliopiston tai kunnan rahoitus, vähentää
tästä kokeiluohjelmasta myönnettävän tuen osuutta. Kokeiluohjelmasta myönnettävät
tukitasot sisältävät siis kaiken hankkeelle myönnetyn julkisen tuen.

K: Mitä yhteistyösopimuksella tarkoitetaan ja ketkä sen tekevät?
V: Yhteistyösopimus tehdään silloin, jos hankkeella on monta osatoteuttajaa.
Yhteistyösopimukseen tulee kirjata eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet hankkeen
toteuttamiseen liittyen. Kaikilla osatoteuttajilla on yleensä erilaiset vastuut ja velvollisuudet
hankkeen tulosten aikaansaamiseen. Yhteistyösopimus tehdään osatoteuttajien kesken ja se
liitetään ELY-keskukseen toimitettavan hakemuksen liitteeksi.

