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1. LUOTI - Kouvolan luova tila
Hakija: Kouvola Innovation Oy
Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 2
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä
osaamisrakenteiden vahvistaminen
Tavoitteet: Luovia toimialoja, asiantuntijatyötä, lyhytaikaiskäyttöä ja muita
yhteisöllisen työtilan käyttötarpeita palvelevan toimitilan käynnistyminen
keskeisellä kaupunkialueella ja jo toimivien tilayhteisöjen toiminnan ja
näkyvyyden kehittyminen sekä kytkeytyminen toimijaverkkoon
Kustannusarvio: 50 000 €
Rahoitus: Haettava EAKR ja valtio 35 000 €, Kuntien rahoitus 15 000 €
2. LUOTI2 - Kouvolan luova tila
Hakija: Kouvola Innovation Oy
Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 2
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä
osaamisrakenteiden vahvistaminen
Tavoitteet: LUOTI-sisarhankkeen tulosten käyttöönotto ja hyödyntäminen:
- Toimitila ja konsepti, joka perustuu osallistuvien toimijoiden yhdessä
määrittelemään toiminta-ajatukseen,
palvelukonseptiin, organisointiin sekä rahoitus- ja ansaintamalleihin
- Toimintapaikka, joka mahdollistaa välittömän vuorovaikutuksen
yritystoiminnan, palvelujen (myös julkiset), kaupunkiympäristön ja
asukasosallisuuden kehittämiseksi.
Kustannusarvio: 50 000 €
Rahoitus: Haettava EAKR ja valtio 35 000 €, Kuntien rahoitus 15 000 €
3. Korkeasti koulutettujen työllistyminen Kymenlaaksossa
Hakija: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia,
Kouvola
Ohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013
Tavoitteet: Korkeakoulutus ei välttämättä suoraan vastaa työmarkkinoita
vaan nuoren on etsittävä ja luotava oma urapolku itse. Oman ammatillisen
osaamisen esille tuominen ja ymmärtäminen sekä käsitys oman tutkinnon
soveltuvuudesta eri työtehtäviin ovat haasteellisia. Työnantajien on vaikea
hahmottaa mitä valmiuksia korkeakoulututkinto antaa. Epätavalliset
koulutusyhdistelmät tutkintoina lisääntyvät korkeasti koulutetuilla. Tiedon
jakaminen vastavalmistuneiden valmiuksista on tarpeellista työnantajille.
Hankkeen tavoitteena on selvittää, minkälaisia syitä korkeasti koulutettujen

nuorten työttömyyteen löytyy ja mitä toimenpiteitä työllistymisen
edistämiseksi tarvitaan Kymenlaakson alueella.
Hankkeessa toteutettavan nuorille ja työnantajille suunnatun kyselyn ja
pilotoitavan mentorointiohjelman kautta saadaan tietoa siitä mitä lisäosa a
mistä nuoret tarvitsevat. Hankkeen tavoitteena on myös syventää alueen
työnantajien ymmärrystä korkeasti koulutettujen osaamisen sisällöstä.
Kustannusarvio: 91 284 €
Rahoitus: ELY 73 027 €, Kuntien rahoitus 18 257 € (Kouvola ja Kotka)
4. PAISTE-paikallisuudesta etua yrittäjyyteen
Hakija: Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia,
Kouvola
Ohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma, Etelä-Suomen suuralueosio
Tavoitteet: Vahvistaa paikallisuuden asemaa alueellisen elinkeinoelämän
kehittämisessä. Lähtökohtana on paikallisuuden parempi hyödynnettävyys
seudulla sekä yliopiston ja yrittäjien välisen vuorovaikutuksen lisääminen
sekä verkostoituminen.
Kustannusarvio: 48 500 €
Rahoitus: avoin (ei kuntarahaa)
5. DataInvest Kymi
Hakija: European Business Innovation Center Kymi Oy
Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 1 Yritystoiminnan
edistäminen
Tavoitteet: Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on saada suuren kokoluokan
datakeskus Kymenlaaksoon. Uudelleen järjestettävässä kansainvälisen tason
forumissa mainostetaan sekä Voikkaan aluetta että Kouvolan seutua
sijoittumispaikkana konkreettisesti paikan päällä valituillekohdeyrityksille.
Tavoitteena on myös jatkaa 2011 järjestetyn forumin seurauksena
käynnistyneiden investointihankkeiden hoitamista Kymenlaaksoon.
Merkittävien konesaliyritysten sijoittuminen seudulle herättäisi kiinnostusta
alan muissakin toimijoissa. Google ja sen kertomat, täällä täytyttvät
sijoittumiskriteerit toimivat mainiona referenssinä myös Kouvolan seudulle.
Uudet toimijat taas sijoittuessaan seudulle toisivat uusia työmahdollisuuksia
sekä työntekijöille että alihankkijayrityksille
Kustannusarvio: 300 000 €
Rahoitus: Haettava EAKR ja valtio 210 000 €, Kuntien rahoitus 70 000 €,
Yksityinen rahoitus 20 000 €
Lisätiedot: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh. 020 615 9744
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Iitti-tiimi merkitsee hankesuunnitelmat tiedoksi ja pitää niitä
tarkoituksenmukaisina. Iitin kunta ei kuitenkaan voi osallistua niiden
rahoitukseen määrärahojen niukkuuden takia.

Päätös

Iitti-tiimi:

Iitti-tiimi hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

