Elinkeinojaosto

§ 131

26.09.2018

Itä-Savon Uusyrityskeskuksen varsinaisen toiminna, sekä uuden Enter To
Business-hankkeen kuntarahoituksen rahoitushakemus
ELJ § 131
Selostus:

Itä-Savon Uusyrityskeskus on toiminut vuodesta 2004 alkaen yhtenä
Savonlinnan Kaupungin elinkeinopalvelujen palveluntuottajana
alueen aloittaville yrittäjille. Uusyrityskeskus on vastannut alkavien
yrittäjien kokonaisvaltaisten neuvontapalvelujen tarjoamisesta
alueella, sekä 6.6.2016 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan
vastuuta kasvatettiin ikääntyvien yrittäjien omistajanvaihdoksiin
jatkajien hakemisella.
Tällä vastuutuksen kasvattamisella Kaupunginvaltuusto päätti
rahoittaa Uusyrityskeskustoimintaa siten, että kaupungin kokonaistuki
Itä-Savon Uusyrityskeskuksen perustoiminnalle ja hankkeen (Exit
Business – Yritykset myyntikuntoon) kuntarahoitusosuuteen vuosina
2017-2019 on 160.000 €/vuosi. Vuoden 2019 tuen perustaksi
asetettiin, että Uusyrityskeskus hakee uutta hanketta v. 2019 alkaen.
Tämän pohjalta Itä-Savon Uusyrityskeskus on valmistellut
maakunnallisen Enter to Business - hankkeen vuosille 2019-2021.
Hankkeen tarkoituksena on jatkajien hakeminen yhä kasvavaan
ikääntyvien yrittäjien omistajanvaihdostarpeeseen. Hanke on saanut
myönteisen vastaanoton päärahoittajien, eli Etelä-Savon
ELY-keskuksen ja Etelä-Savon Maakuntaliiton puolelta. Myös
Mikkelin Kaupungin kehitysyhtiö Miksei on sitoutunut hankkeeseen ja
lähtee mukaan osatoteuttajana.
Itä-Savon Uusyrityskeskus hakee tältä pohjalta toiminnan rahoitusta
vuosille 2019-2021, siten, että vuodelle 2019 on kaupungin edellinen
160.000 €:n tukipäätös voimassa, kun uusi hanke saadaan alkamaan
v 2019 alkaen.
Vuosille 2020-2021 haetaan vaihtoehtoisesti 170.000 €:n (mikäli
MKL:n hyväksyy haetun kustannusjakauman mukaisesti 30 %
Kaupunki / 70 % Maakuntaliitto) tai 180.000 €:n kokonaistukea
(mikäli MKL päättää maksuosuuksiksi 40 % kaupunki ja 60%
Maakuntaliitto).
Peruste, miksi tuki on hieman korkeampi, kuin vuosien 2017-2019
tuki, johtuu siitä, että uusi hanke on kokonaisbudjetiltaan n 124.000 €
suurempi, kuin edellinen hanke (Exit Business – Yritykset
myyntikuntoon). Lisäksi toimintaan tarvitaan määräaikainen
lisäresurssi, jonka palkkakustannuksista 50 % maksaa hanke ja 50 %
Uusyrityskeskus.

Liite A: Enter to business-hankesuunnitelma
Liite B: Uusyrityskeskuksen toiminta-avustushakemus
Liite C: Enter to business-hankkeen budjetti
Elinkeinotoimella on allokoimatta määrärahoja vuodelle vuodelle
2020 253.166 euroa ja vuodelle 2021 305.869 euroa.
Elinkeinotoimen budjetissa on huomioitu 160.000 euron rahoitus
uusyrityskeskukselle osana normaalia elinkeinotoimen toimintaa,
joten haettavan tuen osuus vuosille 2020 ja 2021 on korkeintaan
20.000 euroa vuotta kohden.
valmistelu: Elinkeinojohtaja Janne Weander, p. 044 417 4008)
Yritysvaikutusten arviointi:
Uusyrityskeskuksen toiminnan tulokset ovat olleet hyvät kaikilla
mittareilla, niin toteutuneiden omistajanvaihdosten, uusien yritysten
perustamisen, kuin luotujen uusien ja säilytettyjen työpaikkojen
suhteen alueella. Enter To Business -hankkeen kuntarahoitus
kehittää toimintaa myös tulevaisuudessa.
Kaupunginjohtajan esitys:
Elinkeinojaosto päättää että Savonlinnan kaupunki osallistuu
uusyrityskeskuksen rahoittamiseen 170.000 eurolla vuodelle 2020 ja
170.000 eurolla vuodelle 2021, mikäli Uusyrityskeskuksen Enter to
business-hankkeen kuntarahoitusosuus on 30 % hankkeen
kokonaiskustannuksista, edellyttäen että valtuusto myöntää
tarvittavan määrärahan. Myönnetty rahoitus on toiminta-avustusta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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