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PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO
Hankkeen nimi
Hakija (virasto/laitos/yritys/yhteisö) ja hakijan Y-tunnus
Nimi
Jakeluosoite

PL

Puhelin

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Hankkeen vastuullinen vetäjä/muu yhteyshenkilö
Nimi
Puhelin 1

Virka/toimi
Puhelin 2

Sähköposti (johon ilmoitetaan hakupäätöksestä)

1. Hankkeen päätavoitteet. Mitä uutta hanke sisältää?

2. Hankkeen kytkeytyminen hallitusohjelman, Raki2-ohjelman ja/tai vesien- ja merenhoidon
toimenpideohjelmien tavoitteisiin sekä käynnissä tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin

3. Hankkeen tulokset ja mahdolliset tuotokset (julkaisut, raportit, työkalut, yhteistyömallit jne.)

4. Keskeiset hankkeessa tehtävät toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi, ml alustava aikataulu

5. Hankkeen toimenpiteiden vaikutus vesien tilaan ja/tai ravinteiden kierrätyksen tehostumiseen

6. Hankkeen toteuttaja, partnerit ja yhteistyöverkosto, ml. loppukäyttäjät ja/tai kohderyhmät

7. Hankkeen keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät (kumppanuuspohja, tietopohja, luvitus,
rahoitus, menetelmien kokeiluluontoisuus tms) ja niiden hallinta

Hankkeen toteuttamisaikataulu (enintään ajalle 2018–2020)
Arvioitu alkamisajankohta
Arvioitu päättymisajankohta
Kokonaiskustannukset

YM:ltä haettava rahoitus

Omarahoitus

Muu rahoitus

Allekirjoituksella sitoudun noudattamaan Vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätysohjelmanhankkeet
–ohjeet hanketoteuttajille 10.1.2018 liitteenä olevaa sopimus/päätösmallin ehtoja

Paikka ja aika

Haen valtionavustusta
Esitän tutkimus- ja kehittämishanketta

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Avustus kohdistuu taloudelliseen toimintaan

LIITE

Erinomaisen ideahakemusesityksen kriteerit

1.Hankkeen päätavoitteet. Mitä
uutta hanke sisältää?

Hankkeen päätavoite on selkeä, ymmärrettävästi ja realistisesti
määritelty, ja sille on perusteltu tarve. Päätavoite tukee kohdassa kaksi
mainittujen ohjelmien tavoitteiden saavuttamista. Selvitys-, viestintä- ja
verkostoitumishankkeiden tarve on yleisesti tunnustettu ja tulokset ovat
välttämättömiä konkreettisten toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja
edistämiseksi tulevaisuudessa. Lisäarvoa tuo, jos hankkeessa
pilotoidaan käytännön tasolla jokin kansallisesti tai alueellisesti uusi
menetelmä tai toimintamalli, jonka voidaan katsoa olevan laajan
toimijajoukon hyödynnettävissä ja/tai monistettavissa.
2. Hankkeen kytkeytyminen
Hanke edistää merkittävästi jotakin/joitakin mainituista ohjelmista. RAKI
hallitusohjelman, Raki2-ohjelman -ohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa hanke on kuulutuksessa
mainittujen ensisijaisesti rahoitettavien teemojen mukainen. Hakija on
ja/tai vesien- ja merenhoidon
toimenpideohjelmien tavoitteisiin selvittänyt erittäin kattavasti mitä muuta hankkeen toimialalla on jo
sekä käynnissä tai suunnitteilla
tehty ja/tai käynnissä tai suunnitteilla, ja huomioinut tämän hankkeen
oleviin hankkeisiin
suunnittelussa ja rajauksessa. Hanke ei toista jo tehtyä, mutta voi
soveltaa sitä uudella alueella, vesistössä tai uudella tavalla soveltaen.
3. Hankkeen tulokset ja
mahdolliset tuotokset (julkaisut,
raportit, työkalut, yhteistyömallit
)

Hankkeessa suunnittelut tulokset ja tuotokset ovat oleellisia, realistisesti
mitoitettuja ja välttämättömiä hankkeen päätavoitteen saavuttamisen
kannalta. Tulokset ja tuotokset sekä niiden merkitys päätavoitteen
saavuttamiseksi on kuvattu ja perusteltu selkeästi.

4. Keskeiset hankkeessa tehtävät
toimenpiteet tulosten ja
tuotosten saavuttamiseksi, ml
alustava aikataulu

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet (ml. tulosten jalkauttaminen) on
kuvattu selkeästi. Ne ovat riittäviä, oleellisia ja oikein mitoitettuja ja ne
tukevat systemaattisesti hankkeelle määriteltyjen tulosten ja tuotosten
saavuttamista ja syntymistä. Toimenpiteet on mahdollista toteuttaa
suunnitellussa aikataulussa ja suunnitelluilla resursseilla.
Hankkeen toimenpiteiden, tulosten ja/tai tuotosten suorat ja epäsuorat
lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset vesien tilaan ja ravinteiden
kierrätyksen tehostumiseen on kuvattu johdonmukaisesti ja
uskottavasti. Oletetut vaikutusmekanismit perustuvat tutkittuun tietoon
ja/tai pitkäaikaiseen kokemukseen hoidettavan vesistön tilasta ja tilan
kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Selvityshankkeissa hanke
tuottaa selkeästi uutta, tarpeellista tietoa. Verkostoitumis- ja
viestintähankkeissa toimenpiteiden, tulosten tai tuotosten
tarvelähtöisyys, ajankohtaisuus, kohderyhmät ja kohderyhmiin
vaikuttamisen mekanismit on tunnistettu.

5. Hankkeen toimenpiteiden
vaikutukset vesien tilaan ja/tai
ravinteiden kierrätyksen
tehostumiseen

6. Hankkeen toteuttaja, partnerit
ja yhteistyöverkosto, ml.
loppukäyttäjät ja/tai
kohderyhmät

Hankkeen päätoteuttajalla on erinomainen osaaminen ja kapasiteetti
hankkeen menestyksekkään läpiviennin varmistamiseksi aikataulussa tai
sen hankkimiseksi. Hankekonsortio ja yhteistyöverkosto sisältävät kaikki
hankkeen tulosten saavuttamisen, kestävyyden ja jalkauttamisen
kannalta oleelliset tahot. Kohderyhmät ja muut oleelliset sidosryhmät
on tunnistettu ja huomioitu hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa
ja/tai osallistettu hankkeeseen.

7.Hankkeen keskeisimmät riskit ja Hankkeeseen sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät on hyvin tunnistettu
epävarmuustekijät
ja ne ovat hanketoteuttajan hallittavissa; ml. tulosten jalkauttamiseen ja
vaikuttavuuden seurantaan liittyvät riskit. Riskejä voi sisältyä mm.
hankkeen kumppanuuspohjaan, tietopohjaan, luvitukseen,
rahoitukseen, sidosryhmien tukeen, sääolosuhteisiin, menetelmien
kokeiluluontoisuuteen, aikatauluun, tulosten jalkauttamiseen ja
viestintään, muiden hankkeeseen kytkeytyvien hankkeiden tuloksiin tai
alihankkijoiden käyttöön.

