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Kysymyksiä ja vastauksia puu- ja rakennusalan sekä metallialan verkostoasiantuntijan tarjouspyyntöön.
Tarjouspyynnöistä tulleita kysymyksiä ja niiden vastaukset. Vastaukset ovat myös luettavissa osoitteessa http://www.kase.fi/seutukunta/index.php?sivu=tarjouspyynnot

1. Osallistuvien yritysten koko ja arvioitu osallistujamäärä?
Yritykset Kaustisen seutukunnassa ovat pääsääntöisesti (yli 95 %) pieniä alle kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä. Alueella on vain muutamia isompia 20 – 140 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Osallistuvien yritysten koko vastannee hyvin yllä mainittua jakaumaa. Osallistuvia yrityksiä tullee alustavasti olemaan metallialan verkostotyössä 4 – 12 ja vastaavasti puu- ja rakennusalan verkostotyössä 8 – 20. Yritysmäärä riippuu myös kehittämisprosessin aikana valituista toimintasuunnista.

2. Kuka ottaa ensiyhteyden yrityksiin ja markkinoi hanketta?
Ensiyhteyden ottamisesta vastaa pääsääntöisesti Kaustisen seutukunnan KASE Yrityskehitysprojekti
sekä mahdollisesti KASE Yrityspalvelun henkilöstö. Myös asiantuntija voi ja tuleekin olla alkuvaiheen
jälkeen proaktiivinen.
3. Onko hankkeelle suunniteltu jatkorahoitusta, jos siihen on tulosten perusteella tarvetta?
Mitään valmista jatkorahoitusta ei ole suunniteltu, mutta on toivottavaa ja KASE Yrityskehitysprojektin
projektisuunnitelman mukaista, että toimenpiteiden tuloksena saadaan aikaan sellaisia yrityksiä sitouttavia kehitysprosesseja, että niitä viedään jatkossa eteenpäin muilla olemassa olevilla rahoitusmuodoilla.
4. Minkä verran yrityksiä on tarkoitus ottaa projekteihin mukaan
a) metallialan verkostoprojektiin
b) rakennus-&puualan verkostoprojektiin
Katso kysymys ja vastaus nro 1.
5. Hoitaako tilaaja markkinoinnin/osallistujien hankinnan?
Katso kysymys ja vastaus nro 2.
6. Jos/kun yrityksille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, järjestääkö tilaaja koulutustilat kustannuksellaan vai kuuluuko se tarjoajan hoidettavaksi ja kustannettavaksi?
Tilaaja vastaa kokoustilojen järjestämisestä ja kustannuksista.
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7. Tarjouspyynnön mukaan ”keskeisenä tavoitteena on muodostaa yrityskohtaiset ja verkostokohtaiset kehittämissuunnitelmat, joiden tulee olla kirjallisia jotka käsittää sekä lyhyen tähtäimen toimenpiteet että pitkäntähtäimen toimenpiteet toteuttajineen ja vastuutahoineen. Tämän
jälkeen asiantuntija toteuttaa laadittua suunnitelmaa yhdessä yrityksen ja/tai verkoston kanssa."
Tuleeko yllämainittu toteuttaminen sisältyä määrittelemäänne noin 20 - 35 asiantuntijapäivään?
Suunnitelmien laatiminen kuuluu määriteltyihin asiantuntijapäiviin. Myös suunnitelmien konkreettinen
toteutus pitää saada käyntiin mainitulla resurssilla. Tavoitteena on, kuten kysymyksen 3 vastauksessa
tulee esiin, saada aikaan sellaisia yrityksiä sitouttavia kehitysprosesseja, että niitä viedään jatkossa
eteenpäin muilla olemassa olevilla rahoitusmuodoilla.
8. Asiantuntijatyö on kummankin keskeisen tavoitteen toteuttamisen osalta konkreettista päivittäistä työtä alueen metallialan yritysten, alueen yritysneuvojien ja KASE Yrityskehitys -projektin
kanssa."
Tuleeko yllämainittu "päivittäinen työ" sisältyä määrittelemäänne noin 20-35 asiantuntijapäivään?
”Päivittäinen työ” tarkoittaa yritysten ja muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa tehtävää työtä, tapaamisia, kokouksia, kehittämistoimenpidekeskusteluja ja näiden tulee sisältyä määriteltyihin asiantuntijapäiviin.
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