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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE
KOKONAISTURVALLISUUDEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISHANKE
Kokonaisturvallisuuden Tuki ry hakee 19.12.2017 saapuneella hakemuksella tukea
hankkeelle Kokonaisturvallisuuden koulutus- ja kehittämishanke.
Olen tänään päättänyt myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti:
Hanke:

Kokonaisturvallisuuden koulutus- ja kehittämishanke

Hakija:

Kokonaisturvallisuuden Tuki ry

Tarkoitus:

Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten omaa turvallisuustietämystä ja taitoa toimia yhteiskunnan osana vastuullisina ja toisistaan
huolta pitävinä yksilöinä. Hankkeella jalkautetaan kokonaisturvallisuuden eri osa-alueita yhteistoiminnassa ministeriöiden, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Hanke kohdistaa toimet 7-9 luokkalaisille ja päätapahtuma on 7.9. pidettävän turvallisuuden suurtapahtuman yhteydessä. Turvallisuuteen liittyviä asioita ovat mm. terveyteen liittyvät, liikenneturvallisuus, kriisivalmiudet, kyberturvallisuus, vesiturvallisuus, ensiaputaidot, ryhmän toiminta yms.
Hankkeen toteutuksessa ja rahoituksessa ovat mukana Kokonaisturvallisuuden tuki ry, Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan
kaupunki, Hollolan kunta, Kärkölän kunta, Lahden kaupunki, Orimattilan kaupunki, Padasjoen kunta ja Sysmän kunta.

Toimenpiteet

Kouluissa oppitunnit kokonaisturvallisuudesta ja osallistavan oppimisen koulutus. Nuorten osallistuminen valtakunnalliseen nettitiedon kokoamiseen ja kilpailuun. Nuorten osallistuminen kokonaisturvallisuuden oppimisen tehtäväkierrokseen suurtapahtumassa
7.9.2018.

Hankkeen kesto:

19.12.2017 – 31.12..2018

Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategia ja -ohjelmaa 2018-2021
toimintalinjaa 1a kestävää valinta. Hankkeella tavoitetaan 5800
nuorta maakunnan 7-9 luokkalaisista.
Hyväksyttävä kustannusarvio:
20 000 euroa
Myönnettävä maakunnan kehittämisraha:
enintään 10 000 euroa
Avustusprosentti:

enintään 50 %

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää hakijan omarahoitusta vähintään
1 020 euroa. Kuntarahoitusosuudet on varmistettu.
_________________________________________________________________________________________
Tiedoksi:

Päätöksentekovaltuus:

x asianomainen

__ hallintosääntö § ____

x maakuntahallitus

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Avustuksen piiriin hyväksyttävät kustannukset:

Henkilöstökulut
Matkakulut
Ostopalvelut
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat
Toimistokulut
Muut kulut (flat rate 24 %)
Yhteensä

euroa
0
1 800
17 700
200
300
20 000

Hankkeen osarahoitus on varmistettu. Hakijalle voidaan myöntää enintään 30 prosenttia
tuesta ennakkona.
Asiantuntijapalveluiden hyväksymisen edellytyksenä on hankintojen kilpailuttaminen. Viestinnässä tulee käyttää Päijät-Hämeen maakunnan tunnuksia.
Tässä päätöksessä noudatetaan, mitä 20.1.2014 voimaan tulleessa Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) esitetään Tuen käyttöä koskevista ehdoista (18 §) sekä Tuen maksamisen edellytyksistä (19-20 §) ja Takaisinperinnän
edellytyksistä (37 §).
Edellä mainitun lain nojalla annettavien valtioneuvoston asetusten voimaantuloon saakka,
maakunnan kehittämisrahan osalta noudatetaan, mitä tällä hetkellä voimassa olevissa asetuksissa esitetään.
Valtionavustuslain 14 §:n mukaan valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät
tiedot.
Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta.
Avustuksen saajan on toimitettava hanketta koskeva maksatushakemus 4 kk:n kuluessa
hankkeen päättymisestä.
Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

Jari Parkkonen
maakuntajohtaja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
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