Iitti-tiimi

§5

18.02.2013

Menesty muutoksessa - Menestysväylä -hanke, rahoitus ja ohjausryhmän edustajan nimeäminen
99/14.01.00/2013
Iitti-tiimi § 5
Iitti-tiimi 15.10.2012 § 48:
Cursor Oy hallinnoijana ja Kinno osatoteuttajana ovat valmistelleet Menesty
Muutoksessa - Menestysväylä -hanketta, jonka kokonaisbudjetti on 469.565
€ ja osaprojektit Kinno 227.689 € ja Cursor 241.876 €. Asiaa on käsitelty
myös hanketiimissä.
Toteutusaika
1.8.2012 - 31.3.2014
Rahoitus
- ESR- ja valtionrahoitus koko projekti 324.000 € (69 %)
- Kinno 49.286 € ja Cursor 52.379 €, yht. 101.665 € (21,65 %) (Iitin osuus
olisi vajaat 5.000 €)
- osallistuvat yritykset 43.900 € (9,35 %)
Kohderyhmä
- seudulla toimivat, alle 50 henkeä työllistävät rakennemuutoksen
koskettamat ja liiketoimintaansa uutta suuntaa tarvitsevat sekä
kehittymishaluiset ja omistusvaihdostilanteissa olevat pk-yritykset
Yhteistyöosapuolet
- ELY, Finnvera, Pro Agria Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra, Cursor,
vakuutusyhtiöt ja pankit, yksityiset ja julkiset asiantuntijat ml.
riskienahllinta- ja veroasiantuntijat, yrittäjäjärjestö ja kauppakamari,
Suomen yrityskummit ry, BIC Kymi ry, Protomo-projekti
Päätavoitteet
Tarjotaan kohderyhmään kuuluville analysoiduille pk-yrityksille
kolmenlaista ohjelmaa, joiden perusteella kehittämisyhtiöt kehittävät ja
täsmentävät ko. palveluprosessejaan ja menetelmiään:
1. Rakennemuutoksen kohtaamat yritykset
2. Rakennemuutoksen johdosta liiketoiminnan uudelleen suuntaamista
tarvitsevat yritykset
3. Hallittu kasvukynnyksen ylittäminen
Iitti-tiimi 18.6.2012 / 31 §
Hankeyhteenveto esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Iitti-tiimi merkitsee hankkeen vireilletulon tiedoksi ja päättää, että
osallistuminen ja rahoitus ratkaistaan vuoden 2013 talousarvion valmistelun
yhteydessä.
Päätös

Iitti-tiimi:

Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_____________
Iitti-tiimi 15.10.2012:
Hankesuunnitelman tilanne esitetään kokouksessa.
Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Iitti-tiimi varautuu vuoden 2013 talouarvioehdotuksessa 3.000 €:n
suuruiseen osuuteen hankkeen rahoituksessa.
Päätös

Iitti-tiimi:

Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_____________
Iitti-tiimi 18.2.2013:
Tarkistetun hakemuksen mukainen hankkeen toteutusaika on 1.2.2013 31.12.2014.
Kokonaisbudjetti on 260.000 €, josta
- ELY-keskus 195.000€ (äkillisen rakennemuutoksen joustovaraus)
- Kouvolan kaupunki 42.120€
- Iitin kunta 4.680€
- Yksityinen rahoitus 18.200€
Tiivistelmä hankesuunnitelmasta on esityslistan oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh. 020 615 9744
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Iitti-tiimi hyväksyy, että Iitin kunta osallistuu projektin rahoitukseen
enintään 1,8 %:n/4.680 euron suuruisella osuudella hankkeen toteutuneista
ja hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
Lisäksi Iitti-tiimi nimeää edustajan ja varaedustajan ohjausryhmään.

Päätös

Iitti-tiimi:
Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja päätti pyytää Iitin Yrittäjät
ry:tä nimeämään edustajan ja varaedustajan ohjausryhmään.

