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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE KEVYTVÄYLÄ 313
Kevytväylä 313 ry hakee 13.4.2018 saapuneella hakemuksella tukea hankkeelle kevytväylä 313. Lisätiedot https://fi-fi.facebook.com/kevytvayla313/ .
Olen tänään päättänyt myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti:
Hanke: Kevytväylä 313
Hakija: Kevytväylä 313 ry
Tarkoitus:
Hankkeen tavoitteena luoda uudenlainen public-private toimintamalli vastaavien hankkeiden toteuttamiseen muuallakin Suomessa. Kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja
mm väylän valaistukseen ja päällystämiseen, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen, taiteen ja alueen historian tuomiseen reitille.
Hankkeessa kootaan yhteen julkiset toimijat sekä yksityiset yritykset, yhdistykset,
maanomistajat, yksittäiset kuntalaiset, vapaa-ajanasukkaat ja muut toimijat toteuttamaan 313 kevytväylähanketta.
Toimenpiteet
Vastuullisena toimijana Kevytväylä 313 ry kokoaa eri julkiset ja yksityiset toimijat yhteen sekä kokoaa ja mallintaa uuden toimintamallin valmiiksi konseptiksi käytettäväksi
koko Suomessa.
Haetaan uusia innovaatioita elinkeinoelämän, matkailun, hyvinvoinnin ja asumisen
edistämiseksi väylän vaikutuspiirissä ja koko maakunnassa.
Elinkeinoelämä: Kehitetään ja testataan uusia innovaatioita yhdessä yritysten kanssa
esim. väylän päällystämisessä ja valaistuksessa.
Luodaan samalla Salpausselän harjuluontoa hyödyntäviä uusia matkailukonsepteja.
Kehitetään eri taidemuotojen tuomista osaksi elämyksellistä reittiä. Selvitetään Geopark yhteistyön mahdollisuus. Kehitetään uusia maakunnallisia liikuntatapahtumia reittiä hyödyntämään.
Hankkeen kesto:
1.5.2018 – 31.12.2019
Päätöksen perustelut:
Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategia ja -ohjelmaa 2018-2021 toimintalinjaa 1a
kestävä valinta.
Hyväksyttävä kustannusarvio:
20 000 euroa
Myönnettävä maakunnan kehittämisraha:
enintään 10 000 euroa ja avustusprosentti on enintään 50 %.
Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää hakijan omarahoitusta vähintään 10 000 euroa.
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Avustuksen piiriin hyväksyttävät kustannukset:

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

euroa
12 903
3 900
100
3 097
20 000

Tuki myönnetään hakemusta pienemmälle ja lyhyemmälle hankkeelle. Hakija oli määritellyt hankkeen 73 620 euron suuruiseksi sisältäen mm. luontoissuorituksia 36 000
euroa. Niitä ei ole hyväksytty hankkeen eriksi.
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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