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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE KANSAINVÄLINEN
OSAAJA -PÄIVÄ
Hämeen kauppakamari hakee 16.10.2018 saapuneella hakemuksella tukea hankkeelle Kansainvälinen Osaaja -päivä.
Olen tänään päättänyt myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti:
Hanke:
Hakija:

Kansainvälinen Osaaja -päivä
Hämeen kauppakamari

Tarkoitus:

Hankkeen tarkoituksena on lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeessä opiskelevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden sijoittumista alueen yrityksiin. Hankkeen avulla alueen yritykset saavat osaavaa työvoimaa ja vahvistavat niiden kansainvälistymisen valmiuksia.

Toimenpiteet

Hämeen kauppakamari kehittää ohjelmaa nimeltä Kansainvälinen
Osaaja - päivä. Teemapäivänä yritykset ottavat vastaan ulkomaalaistaustaisen opiskelijan työpaikalle. Tavoitteena on teemapäivän
aikana selvittää valmiudet ulkomaalaisen työntekijän työskentelylle
yrityksessä. Päivän aikana selvitetään mm. tietojärjestelmät, työ- ja
turvaohjeet ja löytyykö ohjeista kieliversioita englanniksi. Päivän aikana voidaan arvioida myös henkilöstön kielitaito ja tarpeet. Opiskelija kertoo oman taustansa yrityskulttuurista ja mahdollistaa vierailun kotimaahansa. Teemapäivä ei ole rekrytointitapahtuma. Yhteistyössä ovat alueen ammattikorkeakoulut (LAMK, HAMK), toisen
asteen koulutuslaitokset (Salpaus, Tavastia), Hämeen TE-toimisto
ja Hämeen setlementti. Projektin toteuttamisessa käytetään viestintätoimistoa.

Hankkeen kesto:

1.11.2018 - 30.4.2019

Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategia ja -ohjelmaa 2018-2021
Jalostusarvon nostaminen 2.b. markkinat ja kansainvälistyminen.
Hyväksyttävä kustannusarvio on 15 500 euroa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää hakijan omarahoitusta vähintään 5 500 euroa ja Hämeen liiton rahoitusta 5 000 euroa.
Myönnettävä maakunnan kehittämisraha on enintään 5 000 euroa ja avustusprosentti on
enintään 32,2 %. Hanke myönnetään kertakorvaushankkeena. Hakija raportoi hankejaksolla toteutetun hankkeen kirjallisesti hankitun viestintämateriaalin, opiskelijoiden aktivoinnin,
työpaikoille tutustumisen, loppupäätelmien ja toiminnan jatkuvuuden osalta.
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Avustuksen piiriin kertakorvauskustannuksia määriteltäessä on hyväksytty:
euroa
Henkilöstökulut
5 000
Matkakulut
Ostopalvelut
10 000
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat, kone- ja laitevuokra
500
Toimistokulut
Muut kulut (flat rate 24 %)
Yhteensä
15 500
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.

Seppo Huldén
vt. maakuntajohtaja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
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