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ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN
HANKKEELLE DIGITAALINEN RUOKAHÄVIKKIKOKEILU
Lahden ammattikorkeakoulu Oy hakee 23.10.2018 alueelliset innovaatiot ja kokeilut
(AIKO) -rahoitusta hankkeelle Digitaalinen ruokahävikkikokeilu.
Hanke:
Hakija:

Digitaalinen ruokahävikkikokeilu
Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on ehkäistä ruokahävikkiä ja ohjata kuluttajia kestäviin valintoihin digitaalisten ratkaisujen avulla, luoda digiratkaisusta alustava konsepti sekä aloittaa kansainvälisen liiketoiminnan luominen. Hankkeessa valmistellaan käyttäjälähtöistä mobiilisovellusta myöhemmin pilotoitavaksi kartoittamalla ravintolapalveluiden tarpeita ja ruokailijoiden
mieltymyksiä. Näiden selvitysten perusteella suunnitellaan mobiilisovelluksen käyttöliittymää ja palvelimia. Konseptia toteutetaan siten, että malli on monistettavissa kansalliseen ja
kansainväliseen tarpeeseen. Hankkeen aikana tavoitetaan vähintään yksi ulkomaalainen
ravintolapalveluntarjoaja kansainvälisen liiketoiminnan edistämiseksi.Hankkeen tavoitteena
on sitouttaa kansallinen tutkimuslaitos tutkimaan mobiilisovelluksen vaikutuksia ruokahävikin määrään sekä kuluttajien valintoihin.
Toimenpiteet:
1. Työpajat asiakaspilotin kehittämiseksi
2. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen
3. Potentiaalisten kansainvälisten ravintolapalvelutarjoajien kartoittaminen
4. Ruokahävikkimobiilisovelluksen suunnittelu
Tulokset ja vaikutukset:
Tuottavuuden ja palveluiden parantaminen.
Käynnistyvät kehitysprosessit
Kansainvälisen tason referenssikohteet
Käynnistyvät kokeilut
Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset
Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat

1
1
2

Hanke on ympäristöpositiivinen hanke.
Hankkeelle esitetyt alkamis- ja päättymispäivät: 1.11.2018 - 28.2.2019.
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Rahoitus
AIKO-rahoitus
Kuntarahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Tulot
Rahoitus yhteensä

Hakijan esitys
10 000
4285
14 285

Valmistelijan esitys
9 998
4285
14 283
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Päätös
Päätän myöntää Päijät-Hämeen alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoitusta seuraavasti:
Hanke:
Hakija:
Toteutusaika:

Digitaalinen ruokahävikkikokeilu
Lahden ammattikorkeakoulu Oy
1.11.2018 - 31.3.2019.

Tarkoitus ja toimenpiteet:
Hankkeessa valmistellaan käyttäjälähtöistä mobiilisovellusta myöhemmin pilotoitavaksi kartoittamalla ravintolapalveluiden tarpeita ja ruokailijoiden mieltymyksiä. Näiden selvitysten
perusteella suunnitellaan mobiilisovelluksen käyttöliittymää ja palvelimia.
Päätöksen perustelut:
Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategiaa ja voimassa olevaa maakuntaohjelmaa. Hanke
kehittää alueen muutosjoustavuutta ja AIKO-ohjelman tavoitteita.
Myönnetään alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitusta 9 998 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%
Yhteensä

euroa
9 907
1 998
2 378
14 283

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 Hulden
vt. maakuntajohtaja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
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