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Kokeiluhankkeen kuvaus

Miten kokeilu on edistynyt aloitushaastattelusta lähtien? Onko tullut muutoksia
kokeilusuunnitelmaan? Entä kokeilun suorittamisen aikatauluun?

Milloin hakija on saanut kannustinrahan tililleen?
ELY-keskus maksanut kokeilurahan 13.9.2012 kokeiluyrittäjien tilille.
Mihin kannustinraha käytetään kokeilussanne?
(Kokeilun toteuttamisessa tarvittavat koneet ja laitteet Toteuttaja hankkii omalla kustannuksellaan.
(Sitran ja ELY-keskuksen välinen sopimus 13.8.2012))
Kuinka kokeilurahan käytöstä tulisi mielestänne raportoida rahoittajalle?

Millaisella kustannusjaotuksella kokeilurahan käyttö tulisi raportoida?
Esim. Kokeilusta johtuneet kustannukset:
aineet ja tarvikkeet

_____________ €

matkat (enintään valtion matkustussäännön mukaisina) __________ €
patenttien ml. hyödyllisyysmallien yms. hakeminen _____________ €
konsultti- ja asiantuntijapalkkiot

_____________ €

aputyövoimasta johtuvat palkka- ym. kustannukset _____________ €
oma työ (____ työtuntia, _____ €/tunti)

_____________ €

muut kustannukset, mitkä?

_____________ €

___________________________
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Kuinka rahoittajan tulisi mielestänne seurata kannustinrahan käyttöä?
Yrittäjän näkemys (vastaus alleviivattuna):
a)

Kokeilu on toteutettu suunnitelman mukaan/ suunnitelmasta poiketen loppuilmoitus
rahoittajalle:
Kokeilijan kirjallinen ilmoitus kaikista kokeiluhankkeista rahoittajalle?
Yrittäjän vierailu rahoittajan luona?
Rahoittajan tarkastus yrityksessä paikan päällä?

b) Rahoittaja tarkastaa kokeilun toteuttamisen otosyrityksistä?
c) Rahoittaja tarkastaa kokeilusta johtuneet kustannukset kuittien mukaan otosyrityksistä?
d) Rahoittaja tarkastaa kokeilun kustannukset kuittien mukaan?
e) Muuten, miten? ___________________________________________________________
Kattoiko kannustusraha kokeilustanne johtuneet kustannukset?
Mitä rahoittaja voisi mielestänne kertoa kokeilustanne ulkopuolisille? (vastaus alleviivattu)
a) Kokeiluhankkeen nimen

Kyllä/ Ei

b) Kokeiluyrityksen nimen

Kyllä/ Ei

c) Yrittäjän nimen

Kyllä/ Ei

d) Lyhyt kuvaus kokeilusta

Kyllä/ Ei

e) Kokeilun kustannusjaottelun Kyllä/ Ei
f) Kaikki tähän asti esille tulleet asiat kokeilusta

Kyllä/ Ei

g) Ei muuta kuin kokeiluhankkeiden lukumäärän ja niihin käytetyn tukimäärän
yhteenvetotietona esim. neljännesvuosiseurannassa Kyllä/ Ei
h) Muuta, mitä? ________________________

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille Kokeilu-hankkeeseen liittyen?

Välihaastattelun toteuttamisesta: __.9.2012 haastattelu toteutettiin (paikka), haastattelija teki
muistiinpanoja ja jälkeenpäin puhtaaksi kirjoitettu haastattelun vastaus lähetettiin __.9.2012
sähköpostilla yrittäjälle mahdollisia täydennyksiä varten.
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