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Lapin CLT - Oppimisympäristöhankkeet
CLTKoetalo

&

CLTKoetehdas

Yritysten osallistuminen
Erityisesti

CLT-Koetalohankkeeseen
joka on
•
•
•

CLT-pientalon kokeellinen rakennushanke
CLT-rakenteiden toimivuuden tutkimushanke
CLT-tuotannon ja rakentamisen tiedotushanke
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Yrityksille tarjolla olevia osallistumispalveluita
•

•

Yrityskohderyhmät, joille osallistumispalvelua suunnataan
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Yritykset voivat käyttää koetalon tiloja ja palveluita omiin tuote-esittelyihinsä.
∗
∗

•

•

•

•

Rakennusliikkeet
Talotehtaat
Muut puurakenneyritykset
Rakennustarvikeliikkeet
LVIS-urakoitsijat
Suunnittelutoimistot
Ohjelmistoyritykset
Logistiikkayritykset
Mittalaitevalmistajat
Jne…
Osallistumismaksuun sisältyen
- Koetalon neuvottelutila 10-12 henkilöä
- Koetalon AV-laitteet
Eri tilauksesta
- ravintola Sensorin palvelut
- lisäneuvotteluhuoneiden käyttö (Meridiaani, Zeniitti)
- auditorion käyttö ( n. 70 henkilöä)
- saunatilojen käyttö

Yritykset voivat tuoda itsensä esille Clt-Koetalon viestinnässä
∗
∗
∗

Yrityksen logo koetalon infotauluun
Yrityksen logo ja tarjonta lyhyesti kiintopuu.fi - sivuille
Jne…

Clt-tuotannon ja rakentamisen liiketoimintamahdollisuuksien esiselvitykset
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Alustava liiketoimintanäkymien neuvonta
Liiketoimintasuunnitelmien lähtökohdat
Tuotantoteknologian neuvonta
Rakennusjärjestelmien ja rakenteiden neuvonta
Kumppanuusetsintä
Jne…

Varsinainen liiketoimintasuunnitelmien konsultointi ei sisälly, vaan näistä toimenpiteitä
toteutetaan yrityskohtaisen hankkeen puitteissa. Mainittakoon, että Kemin Digipoliksella on Ely-Keskuksen myöntämä LTS-sertifikaatti.
Muu Clt-Tuotannon ja –Rakentamisen neuvonta kaiken projektissa karttuneen tiedon
pohjalta.
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Osallistumissopimus

Mallipohja

Yritys / yhteisö / organisaatio
•
ABC Oy
•
Y-tunnus
•
Yhteyshenkilö
•
Puhelin
•
Sähköposti
•
Posti-osoite
•
www-osoite

Osallistuminen hankkeeseen
Osallistumisen sisältömäärittely
Yrityksen / organisaatioiden osallistumisen tarkoitus / tavoitteet
•
Tuoda esille CLT-rakentamisen uuden konseptin ratkaisuja
•
Löytää uusia teknologian kehitysnäkymiä CLT:n soveltamisessa
•
Löytää uusia puurakentamisen yhteistyökumppaneita CLT – verkostoista
•
Löytää Lapin PuuSuomi-toiminnan myötä uusia liiketoiminnallisia ratkaisuja
Osallistumismaksu
alv = 0%
•
Yhteensä
1200 €
jaksotettuna seuraavasti:
•
2014
200 €
Laskutus 31.3.2014
•
2014
500 €
Laskutus 30.9.2014
•
2015
500 €
Laskutus 31.3.2015
Rahoittajaehtojen mukaan osallistumismaksun on oltava sama kaikille osallistujille kuitenkin
hankkeeseen mukaan tulon ja em. jaksotuksen mukaan.
Osallistumisen erityisehdot
•
Luottamuksellisuus osallistujan omien luottamuksellisten tietojen suhteen
•
Osallistuja saa kirjallisena haluamansa, CLT -koetalon toteutuksessa tuotettavan infomateriaalin ja tutkimustulosten raportoinnin.
•
Osallistujan mukanaolo CLT-teknologian kehityksessä tuodaan esille hankkeen wwwsivuilla ja yrityksen logo kiinnitetään talon viereen pystytettävään infotauluun
•
Osallistuja voi hyödyntää Clt-koetaloa omiin tuote-esittelyihin.

Vakuudeksi

20.2.2014
Tytti Ahoranta
Kemin Digipolis Oy
+358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi
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LIITE
Yritysrahoituksen periaate Lapin Liiton rahoitusohjeiden mukaan
1. Osallistumismaksu
Osallistuminen tapahtuu osallistumissopimuksin. Osallistumismaksu on kaikille osallistujille
yhdenmukainen, kuitenkin hankkeen kestoajalle jaksotettuna sen mukaan, milloin yritys tulee
mukaan hankkeeseen. Osallistumismaksun myötä yrityksen näkyvyys tuodaan esille sijoittamalla osallistujan logo / nimi koetalon viereen pystytettävään logotauluun sekä koetalohankkeen www-sivuille tämän sivun kuvapalkkiin.
2. Osarahoitussopimus
Mikäli yritys tai muu CLT-rakentamisesta kiinnostunut kumppanuusosapuoli haluaa olla mukana hankkeessa laajemmin, on se mahdollista osallistumalla hankkeen rahoitukseen omien
tavoitteiden näkökulmasta. Osarahoitusosuuden suuruus määräytyy osapuolen asettamien
tavoitteiden mukaan. Osarahoitussopimus voi koskea tutkimustulosten raportointia tai osapuolen erityistarpeita CLT-rakentamisen kehityksen sisällöissä tai osapuolen erityistoivomuksia viestinnän tai näkyvyyden suhteen.
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