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ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN
HANKKEELLE MAASEUDUN KULJETUSPALVELUJEN DIGIPILOTTI
Sysmän kunta hakee 19.9.2018 alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta
hankkeelle Maaseudun kuljetuspalvelujen digipilotti.
Hanke:
Hakija:

Maaseudun kuljetuspalvelujen digipilotti
Sysmän kunta

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on kokeilla kuljetuspalvelujen digitaalista ratkaisua. Sysmä on panostanut merkittävästi elinvoimatyöhön ja on osoittanut valmiutensa aktiiviseen kehittämiseen.
Sysmän päättäjät ja viranhaltijat ovat olleet sitoutuneita elinvoimatyöhön.
Hanke tukee liikenne- ja viestintäministeriön tavoitetta liikenteen digitalisoimiseksi.
Paikallisten yritysten liikevaihto kasvaa tai edes säilyy (linja-autot, taksit, liikennekaaren
mahdollistamat osa-aikaiset ja sivutoimiset kuljettajat).Työpaikkojen määrä lisääntyy tai
edes säilyy (2 säilyvää työpaikkaa). Kuljetuspalveluissa yhdistetään henkilö- ja tavarakuljetuksia aiempaa enemmän. Eri toimijoiden kyytien hankintojen yhdistäminen paranee (mm.
koulukyydit, SOTE-kuljetukset). Tekninen alusta mahdollistaa kuljetusketjun paremman hallinnan ja kyytien yhdistelyn yhteisellä lipputuotteella.
Toimenpiteet:
Hankkeessa luodaan tekninen alusta, mikä mahdollistaa aiempaa paremmin maaseutukunnan toimintaympäristössä:
 Henkilö- ja tavarakuljetusten yhdistämisen
 Kuljetusten yhdistämisen eri liikennemuotojen yhteistyönä
 Kuntarajat ylittävät ratkaisut
 Aikataulutiedon saamisen eri liikennemuodoista yhdestä paikasta
 Julkisen sektorin maksamien ja yksityisen sektorin kuljetusten yhdistämisen
Palveluseteli mahdollistaa joustavan julkisen rahoituksen myös kyytien yhdistelyssä eri liikennemuotojen välillä
Tulokset ja vaikutukset:
Tuottavuuden ja palveluiden parantaminen.
Käynnistyvät kehitysprosessit
Kansainvälisen tason referenssikohteet
Käynnistyvät kokeilut
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset
Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat

1
1
1
-

Hanke on ympäristö- ja tasa-arvopositiivinen hanke.
Hankkeelle esitetyt alkamis- ja päättymispäivät: 1.11.2018 - 31.3.2019.
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus
AIKO-rahoitus
Kuntarahoitus
Muu julkinen rahoitus

Hakijan esitys
9 940
4 260
-

Valmistelijan esitys
9 940
4 260
-
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PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
Yksityinen rahoitus
Tulot
Rahoitus yhteensä

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
14 200

14 200

Päätös
Päätän myöntää Päijät-Hämeen alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitusta seuraavasti:
Hanke:
Hakija:
Toteutusaika:

Maaseudun kuljetuspalvelujen digipilotti
Sysmän kunta
1.11.2018 - 31.3.2019.

Tarkoitus ja toimenpiteet:
Hankkeen tavoitteena on kokeilla kuljetuspalvelujen digitaalista ratkaisua.
Päätöksen perustelut:
Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategiaa ja voimassa olevaa maakuntaohjelmaa. Hanke
kehittää alueen muutosjoustavuutta ja AIKO-ohjelman tavoitteita.
Myönnetään alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitusta 9 940 euroa.
Avustusprosentti on enintään 70 %.
Hyväksytty kustannusarvio sisältää hakijan rahoitusta vähintään 4 260 euroa.
Avustuksen piiriin hyväksyttävät kustannukset:
Henkilöstökustannukset
Ostopalvelut
Matkakustannukset
Muut kustannukset
Flat rate 24%

euroa
14 200
-

Yhteensä

14 200

Ostojen ja palveluiden hyväksymisen edellytyksenä on hankintojen kilpailuttaminen.
Hankkeen toteuttajan on tiedotettava hankkeesta ja käytettävässä viestinnässä PäijätHämeen 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 §). 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 2 kk:n kuluessa
hankkeen päättymisestä. Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä.
Päijät-Hämeen liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

Seppo Huldén
vt. maakuntajohtaja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
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