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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE POTKUA EURHEILUSTA
Valtakunnallinen Valmennus ja Liikuntakeskus Oy (Pajulahti) hakee 26.3.2018 saapuneella hakemuksella tukea hankkeelle Potkua e-urheilusta.
Olen tänään päättänyt myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti:
Hanke: Potkua e-urheilusta
Hakija: Valtakunnallinen Valmennus ja Liikuntakeskus Oy (Pajulahti)
Tarkoitus: Hankkeen tavoitteena on kehittää päijäthämäläinen verkosto e-urheilun
osaamisympäristöksi. Hankkeella valmistellaan e-urheilun koulutusmalli, suunnitellaan
ja toteutetaan opetus- ja valmennusympäristö, joka toimii osaamiskeskuksena. Hanke
pilotoi päijäthämäläisen mallin seuratoiminnan kehittämiseen.
Toimenpiteet:
Hanke kartoittaa yhteistyötahot e-urheilusta kiinnostuneista kumppaneista kuten FC
Lahti, Pelicans, PHLU ja urheiluakatemia.
Räätälöidään pilotointivalmiiksi toisen asteen ammatillinen koulutus e-urheiluun erikoistuneille liikuntaneuvojille ja valmentajan polku.
Luodaan yhteistyössä e-urheilun, muotoiluosaajien ja koulutustoimijoiden kanssa tila,
joka toimii osaamiskeskuksena. Seuratoiminta saa uusia harrastajia ja laajempaa seuratoimintaa.
Hankkeen kesto: 1.5.2018 – 31.12..2018
Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategia ja -ohjelmaa 20182021 toimintalinjaa 1b palvelut ja kulttuuri sekä 3b koulutusta rohkeasti.
Hyväksyttävä kustannusarvio: 20 000 euroa
Myönnettävä maakunnan kehittämisraha: enintään 10 000 euroa
Avustusprosentti: enintään 50 %
Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää hakijan omarahoitusta vähintään 10 000 euroa.
Avustuksen piiriin hyväksyttävät kustannukset:
Henkilöstökulut
Matkakulut
Ostopalvelut
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat
Toimistokulut
Muut kulut (flat rate 24 %)
Yhteensä

euroa
10 000
2 000
5 600
2 400
20 000
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Hankkeen osarahoitus on varmistettu.
Osto- ja tarvikehankinnoissa tulee noudattaa hankintaohjeita. Viestinnässä on käytettävä 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 Paakkunainen
maakuntajohtajan sijainen

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
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