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Innovaatiorahaston käytön periaatteet vuosille 2018-2021

Hankkeen arviointikriteerit
-

-

-

-

Keskeisin rahoitushakemusten arviointiperuste on hankkeen kyky
vahvistaa Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa.
Hankehakemusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus
(hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus,
relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) sekä hankkeen tuoma hyöty suhteessa
haettuun rahoitukseen.
Ensisijaisesti priorisoidaan hankkeita, jotka edistävät Helsingin yritysekosysteemien
kehittymistä tai kokeilualustojen luomista ja joiden kautta rahoituksella edistetään
innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä laajasti.
Arvioinnissa huomioidaan hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja
asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Helsingin kaupunkistrategian mukaisia.

Rahoitushaun avaaminen ja hakemusten käsittely
-

Innovaatiorahastolle avataan jatkuva haku, kun uusi kaupunkistrategia on
hyväksytty.
Elinkeinojaosto käsittelee lähtökohtaisesti hankehakemuksia neljä kertaa vuodessa.
Merkittäviä hankehakemuksia voidaan poikkeustapauksissa käsitellä myös
muulloin.

Hakijaan ja hankkeeseen kohdistuvat vaatimukset
-

-

Kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani
Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta.
Kaupungin toimialojen toteuttamilla hankkeilla pitää olla toimialajohtajan
hyväksyntä. Keskushallinnon toteuttamilla hankkeilla tulee olla osaston johtajan tai
liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksyntä.
Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä tulee olla vähintään yksi
Helsingin kaupungin edustaja.
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Hankerahoituksen myöntäminen ja takaisinperintä
-

-

Innovaatiorahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta
ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksen mukaisiin projekteihin
ja investointihankkeisiin.
Rahaston varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä
voidaan sitoa useammalle vuodelle.
Hankkeiden rahoituspäätökset voivat olla ehdollisia, ja edellyttää esimerkiksi, että
hankkeen muu rahoitus varmistuu.
Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä,
päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta maksetut rahat on palautettava.
Hankerahoituksen palauttamista voidaan vaatia tapauksissa, joissa hakija ei ole
toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut
rahoituspäätöksen ehtoja.

Rahoituksen hakeminen ja rahoitettujen hankkeiden velvollisuudet
-

-

-

-

-

Hankehakemukset jätetään innovaatiorahaston hakulomakkeella. Hakemuksia voi
jättää suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös englanniksi, mutta hakemuksessa tulee
olla tiivistelmä jommallakummalla kotimaisella kielellä. Päätösvalmistelussa
käytetään kotimaisia kieliä.
Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran vuodessa
innovaatiorahaston väliraporttilomakkeella. Lyhyempikestoisista hankkeista ei
toimiteta väliraporttia, jos hanke etenee suunnitellusti. Raportoinnin perusteella
elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen
muutoksista.
Hankkeissa mahdollisesti tuotettu paikkatieto tai vastaava tieto, jota muut toimijat
voisivat hyödyntää, on tuotettava avoimena datana ja julkaistava Helsinki Region
Infosharen (HRI) kautta, mikäli ei sovita muuta.
Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen
loppuselvitys kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella.
Loppuraportissa tulee arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
suhteessa saatuun avustukseen.
Hankkeisiin liittyvien hankintojen osalta on noudatettava hankintalakia (1397/2016)
kun hankinnan tekijä saa hankintaan julkista tukea yli 50 prosenttia.
Hankintayksiköiden kuten kuntien ja valtion viranomaisten, yliopistojen ja
hankintalain tarkoittamien julkisoikeudellisten laitosten on aina noudatettava
hankintalakia riippumatta siitä, mikä rahoitusosuus on.
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