RAHOITUSPÄÄTÖKSEN EHDOT – Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnis‐
täminen (AIKO‐rahoitus), lump sum ‐hankkeet
Nämä rahoitusehdot ovat osa tuen myöntämispäätöstä. Jos näitä ehtoja ei noudateta, maksatukset voidaan keskeyt‐
tää ja jo maksettu tuki periä takaisin. Tuki on myönnetty ajallisesti rajatusta hankkeesta aiheutuneiden hankesuunni‐
telman mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen.
Lump sum ‐hankkeissa ei voida uudella hankepäätöksellä muuttaa muuta kuin hankkeen toteuttamisaikaa. Mikäli sitä
on tarpeen muuttaa, hakijan on oltava yhteydessä Etelä‐Pohjanmaan liittoon hyvissä ajoin ennen alkuperäistä hank‐
keen päättymisajankohtaa.

Aloitus

Lump sum –hankkeille ei pääsääntöisesti järjestetä erillistä aloituspalaveria. Tarvitta‐
essa aloituspalaveri voidaan järjestää.

Ohjausryhmä

Lump sum ‐hankkeissa ei perusteta ohjausryhmää. Vastuu hankkeen toiminnasta on
aina hankkeen toteuttajalla, jolle hankerahoitus on myönnetty.

Tiedotus

Onnistunut tiedotus tekee hankkeet ja ohjelmat tutuiksi suurelle yleisölle. Se vauhdit‐
taa hankkeiden käynnistymistä ja edistää yhteistyötä. Tiedottamisen tarkoitus on ker‐
toa hankkeiden tuloksista ja levittää hyviä käytäntöjä sekä lisätä hanketoiminnan
avoimuutta ja näkyvyyttä.
Hankkeen tiedotuksessa on suositeltavaa mainita tuen myöntänyt Etelä‐Pohjanmaan
liitto joko tekstinä tai rahoittajan logoa käyttämällä (logon löydät www.epliitto.fi ‐>
Hankerahoitus ‐> Ohjeet ja aineistot)
Tiedottamisen suunnitelmallista toteuttamista varten voidaan laatia hankekohtainen
tiedotussuunnitelma.

Hyväksyttävät kustannukset
Rahoituspäätöksessä on hyväksytty hankkeen toteuttamisen perusteena oleva kus‐
tannusarvio, mutta tuen maksu tapahtuu todennetun tuotoksen tai toimenpiteen to‐
dentamisen perusteella. Toteutuneita kustannuksia ei tarvitse esittää, ainoastaan to‐
dentaa se, onko tuotos saavutettu tai toimenpide tehty.
Tulot

Hyväksyttävistä menoista on vähennettävä hankkeelle kohdistuvat tai liittyvät tulot
(myynnistä, vuokrauksesta, palveluista, maksuista tai muusta vastaavista saadut tulot).
Tuloa on kaikki hankkeen saama rahoitus, josta se on antanut vastiketta, esimerkiksi
mainostilaa.

Maksatus ja seuranta

Myönnetyn tuen maksatusta on haettava maksatushakemuslomakkeella.
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Hankkeen maksatusta on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeelle hyväksy‐
tyn toteuttamisajan päättymisestä. Myöhästyneen hakemuksen perusteella ei vii‐
meistä maksatuserää makseta.
Lump sum ‐hankkeiden maksatushakemusmenettely on määritelty vahvistetussa han‐
kesuunnitelmassa. Tuen maksu tapahtuu todennetun tuotoksen tai toimenpiteen pe‐
rusteella. Toteutuneita kustannuksia ei tarvitse esittää, ainoastaan todentaa rahoitus‐
päätöksessä yksilöity tuotos tai toimenpide.
Jos rahoittava viranomainen on päättänyt jakaa hankkeen toteuttamisen ja kertakor‐
vauksen maksamisen osiin, kunkin osan maksamisen edellytyksenä on, että siihen liit‐
tyvä tavoite tai toimenpide on saavutettu ja sitä koskevat todentavat asiakirjat on
toimitettu rahoittavalle viranomaiselle.
Lump sum ‐hankkeissa tukea ei makseta lainkaan, jos hankkeen tuotos tai toimenpide
ei toteudu kokonaisuudessaan rahoituspäätöksen mukaisena.
Viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä on toimitettava tuotoksen tai toimen‐
piteen todentamisdokumenttien lisäksi seurantaindikaattorien toteumatiedot. Han‐
kepäätöksen liitteenä toimitetaan seurantatietojen ilmoittamisessa käytettävä loma‐
ke. Maksatusta ei voida suorittaa, jos seurantatiedot puuttuvat.
Hakemuksista ja raporteista saadut tiedot ovat Etelä‐Pohjanmaan liiton ja työ‐ ja elin‐
keinoministeriön käytössä seurantaa varten.

Jatkoaika

Hankkeen toteutusajalle voidaan perustelluista syistä hakea pidennystä. Hakijan tulee
toimittaa vapaamuotoinen jatkoaikahakemus Etelä‐Pohjanmaan liitoon ennen päätök‐
sessä hyväksytyn toteutusajan päättymistä.

Asiakirjojen säilytys

Lump sum ‐hankkeissa ei tarvitse säilyttää muuta aineistoa kuin tuen maksunperus‐
teena ollut tuotos.

Tarkastukset

Lump sum ‐hankkeissa voidaan tarkastaa vain hankesuunnitelma sekä rahoituspäätök‐
sen mukainen tuotos tai toimenpide, jonka perusteella tuki on maksettu.

Tuen palauttaminen

Tuen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteetto‐
masti saamansa avustus tai sen osa. Tuki tulee palauttaa myös siltä osin kuin sitä ei
voida käyttää tukipäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enin‐
tään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Takaisinperintä

Etelä‐Pohjanmaan liitto lopettaa tuen maksamisen ja perii jo maksetun tuen takaisin
jos:
1) tuen myöntämistä, maksamista tai valvontaa varten on annettu virheellisiä tai
harhaanjohtavia tietoja taikka tietoja on salattu ja virheellisten tai harhaanjohta‐
vien tietojen antamisella tai tietojen salaamisella on ollut vaikutusta rahoituksen
saamiseen;
2) tuen maksamista tai valvontaa varten on kieltäydytty antamasta tarvittavia tieto‐
ja, asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka tarkastusta suoritettaessa kieltäydytty
täyttämästä muita tuen saajalle tarkastuksen suorittamiseksi laissa säädettyjä vel‐
vollisuuksia;
3) tukea on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty;
4) sellaisen omaisuuden omistus‐ tai hallintaoikeus, jonka hankkimiseen tuki on
myönnetty, on luovutettu ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen maksamispäi‐
västä, taikka tuen saaja on lopettanut tuen kohteena olleen toiminnan tai supis‐
tanut sitä olennaisesti.
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Lisäksi Etelä‐Pohjanmaan liitto voi määrätä avustuksen maksamisen lopetettavaksi
taikka osittain tai kokonaan takaisinperittäväksi jos:
1) tuen saaja ei ole noudattanut avustuspäätöksessä määrättyjä ehtoja;
2) tuen saaja on joutunut ulosottotoimenpiteen kohteeksi, selvitystilaan, konkurssiin
taikka yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun sanee‐
rausmenettelynkohteeksi ja jollei tuen käyttötarkoituksesta muuta johdu;
3) tuki tai sen osa on myönnetty tai maksettu väärin perustein.
Perimättä voidaan jättää määrä, joka ei ylitä 100 euroa
Tuen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle tuen mak‐
supäivästä lukien korkolain (633/1982) 3 §:n 2. momentin mukaista vuotuista korkoa
lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta vii‐
meistään eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1
momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
Etelä‐Pohjanmaan liitto voi erityisistä syistä kohtuullistaa takaisinperittävää määrää.

Säädökset

Etelä‐Pohjanmaan liiton myöntämään AIKO‐rahoitukseen sovellettavat kansalliset
säädökset ja muut asiakirjat:
 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
(8/2014)
 Asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
(357/2014)
 Valtionavustuslaki (688/2001)
 Laki julkisista hankinnoista (1397/2016)

