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KYSYNTÄLAHTOISYYS JA HANKKEEN TAUSTA
.
.
.

Mikä on ongelma, johon haetaan vastausta. Tarve hankkeelle?
Miten idea on syntynyt?
Miten hanke on kytketty alueellisiin strategioihin ja ohjelmiin?

Ruoka-Kouvola-hankkeella halutaan löytää kasvun edellytyksiä alueelliselle elintarvikealan yhteistyölle.
Projektin tarve Ja kysyntä pohjautuu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vuonna 2012 KOKOohjelmassa laatimaan "Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen Ja työllisyyteen nykytilanne ja alustavat lähtökohdat kehitysvisioille"-raporttiJn sekä Ruoka-Kouvola- teemoituksen

ympärille järjestettyjen toimijatapaamisten, nk, alustavien kumppanuuspöytätapaamisten antiin, Joissa
olivat mukana alueellisesta elintarvikealasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet tahot.

Ruoka-Kouvola- teemoituksen ympärille kootuissa tapaamisissa on jo tavattu projekti-ideasta
kiinnostuneita toimijoita, jotka haluavat olla mukana Ruoka-Kouvola konseptin sisällä luomassa
uutta "Kouvola Kattaus"-mallia (kts. liite 1), Jossa etsitään uusia tulokulmiaja yhteistyömahdollisuuksia eri
toimijoiden kautta Kouvolan elintarvikealalle. Tapaamisissa on ollut mukana toimijoita niin yritysten,
organisaatioiden kuin järjestötoiminnankin puolelta ja hankeidea on syntynyt sekä tässä hankeesityksessä mukanaolevien toimijoiden keskinäisissä verkostoissa että yhteisissä ideointitapaamisissa.

Hanke liittyy olennaisesti alueellisiin elinkeino-ohjelmiin ja strategioihin: Kouvolan kaupunkistrategiassa
2014-2020 yhtenä kehittämisen painopisteenä on vahva elintarvikeala. Kymenlaakson maakuntaohjelman
(2011-2014) kehittämistavoitteissa hanke tukee maakunnan vetovoiman lisäämistä mm. korkean
osaamisen paivelutuotteiden osaamistavoitteiden ja kasvuyritysten tukemisen suhteen. Hankeidea
kytkeytyy läheisesti myös muihin alueellisiin ja kansallisiin hankekokonaisuuksiin elintarvikealaan

heijastaen, kuten esim. Varsi nais-Suom en ruokaketjun kehittämishanke - VARRU (Manner-Suomen

maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013, rahoittaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus),
Elintarviketun/allisuusosaaminen vientituotteeksi (2011-2013, rahoittaja: EAKR - Päijät-Hämeen liitto),
Lähiruokaliiketoiminta vuonna 2025 (2013-2015, rahoittaja: Maa-ja metsätalousministeriö).
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KOHDERYHMÄ JA YHTEISTYÖOSAPUOLET
.
.
.

Mikä on hankkeen kohderyhmä?
Mitkä ovat yhteistyötahot?

Miten eri toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen on huomioitu?

Tämän hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat niin alueelliset elintarvikealan toimijat (yritykset,

organisaatiot, kuin yksittäiset kansalaisetkin) ja heidän sidosryhmänsä.
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Hankkeen toissijaisena kohderyhmänä ovat ne toimijat, jotka haluavat verkottua alueen elintarvikealan
toimijoiden kanssa.

Toimijoiden verkottumisen ja yhteisen toimintatavan mahdollistamiseksi hankkeessa toteutetaan ns.
kumppanuuspöytamallia, joissa elintarvikealasta kiinnostuneet toimijat voivat verkottua Ja löytää yhteisiä
intressitasoja.

Alueelliset elintarvikealanyrittäjät ja toiminnasta kiinnostuneet tahot on kartoitettu pääosin Kouvolan
kaupungin osalta jo ns. kumppanuuspöytätapaamisissa.
TAVOITTEET JA TULOKSET
.
Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
.

Kuinka paljon ja minkälaisia työllistyvyyttä edistäviä ja ylläpitäviä vaikutuksia hankkeella on?

.

Mitä tuloksia hanke tuottaa?

.

Mitkä ovat hankkeen määrälliset tavoitteet; aloittavien määrä, henkilötyöpäivien määrä jne.?

Hankkeen sisällöllisinä tavoitteina on:

1) Luoda alueellinen arvoverkosto Kouvolan seudun yrityksistä, organisaatioista, kolmannesta sektorista Ja
yksittäisistä kansalaisista, joita kiinnostaa Kouvolan alueen elintarvikealan kehittäminen Ja sen parissa
toteutettavat uudet yhteistyömuodot. Arvoverkoston toiminnan tueksi luodaan sähköinen toimintaympäristö.

2) Selvittää edellytykset, millä vakiinnuttaa kumppanuuspöytätoJminta prosessina arvoverkoston
toimintamailiksi, löytää sen toimintaan liittyen osapuolien intressitasot, kehittää alueellista kyvykkyyttä
yliopistollisen osaamisen kautta, sekä varmistaa toiminnan koordinaatio ja jatkuvuuden edellytykset.
3) Selvittää arvoverkoston toimijoiden rooli, asiantuntljuusja lisäan/o yhteistyömahdollisuuksia ajatellen.
4) Selvittää arvoverkoston kanssa laaja-alaisten kehittämisohjelmien mahdollisuudet Ruoka-Kouvolatoimintakonseptin ja siihen liittyvän prosessin edistämiseksi ja etsiä niille soveltuvat rahoituskokonaisuudet,
Hankkeen tulokset:

1) On laadittu alueellinen arvoverkosto alueellisesta elintarvikealan kehittämisestä kiinnostuneiden kesken
ja toimijoiden kanssa toteutettavat uudet yhteistyömuodot sekä on räätälöity sähköinen toimintaympäristö
verkoston toiminnan tueksi.

2) On selvitetty alueellisen kumppanuuspöytätoiminnan mahdollisuudet toimia arvoverkoston toimintaalustana. Selvityksessä on tuotu esiin sidosryhmien ja kumppanuuspöytään osallistuvien toimijoiden
intressitasot toimintaan liittyen. Lisäksi on lisätty alueellista kyvykkyyttä tuottamalla toimintaan yliopistollista
tutkimus- ja kehittämisosaa mistä ja kumppanuuspöytätoiminnan, an/overkoston Ja prosessin Jatkuvuuden
varmistamiseksi on löytynyt toiminnan koordinaattori Ja muut jatkuvuuden edellytykset.
3) On selvitetty an/overkoston toimijoiden rooli, asiantuntijuus ja lisäarvo ja kytketty ne
yhteistyömahdollisuuksiin.

4) On selvitetty arvoverkoston kanssa taaja-alaisen kehittämisohjelman/-ohjelmien mahdoHisuudet, joilla
Ruoka-Kouvola- toimintakonseptia, prosessia Ja arvoverkoston toimintaa voidaan edistää. Lisäksi on
selvitetty niihin soveltuvat rahoituskokonaisuudet.
TOIMENPITEET
.

Mitkä ovat hankkeen toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan?

.

Mitä työvoimapoiiittisia toimenpiteitä hankkeessa on?

Hankkeessa toteutetaan seuraavat tavoitteet ja tulokset saavuttavat toimenpiteet:

1) Toteutetaan verkoston luomiseksi selvitys, jonka kautta an/overkostotoiminnasta kiinnostuneet saadaan

selville. Alueellinen arvoverkosto koostuu Kouvolan seudun yrityksistä, organisaatioista, kolmannesta sektorista

ja yksittäisistä kansalaisista, joita kiinnostaa Kouvolan alueen elintan/ikealan kehittäminen.
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2)

Toteutetaan

kolme kumppanuuspöytäkokoontumista,

joiden

ai kana

vakiinnutetaan

kumppanuuspöytätoiminta toimivaksi verkostomuodoksi ja vuorovaikutuksen malliksi ja räätälöidään sille

selkeät toimintaedellytykset. Kokonaistavoitteena on toiminnan "win-win"-periaate, Jossa kumppanuuspöytä
toiminta tuo verkoston olemassaololle puitteet ja muodot ja se edistää rajoja ylittävää uutta yhteistyötä.
3) Toteutetaan selvitys arvoverkoston toimijoiden roolista, asiantuntljuudesta ja lisäarvosta
yhteistyömahdollisuuksia ajatellen.

4) Valmistellaan arvoverkoston kanssa laaja-alainen kehittämisohjelma Kouvola Kattaus-toimintakonseptien
edistämiseksi ja etsitään sille soveltuva rahoitus kumppanuuspöytätoiminnan kautta.
KUSTANNUKSET JA RAHOITUS
Mikä on hankkeen kustannusarvio?

.
.

Miten hanke on aiottu rahoittaa: ELY-keskuksen osuus, kuntien osuus, yksityisen osuus, muut osuudet?

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 60 000 , josta ELY:n (ESR) osuus 75% (45

000

kuntarahoituksen osuus (Kouvola) 22,46% (13 476 ) ja muun julkisen rahoituksen osuus 2,54% (1524 ).
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