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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE TEKOÄLYN KV
VERKOSTOT
Lahden ammattikorkeakoulu Oy hakee 6.11.2018 saapuneella hakemuksella tukea
hankkeelle Tekoälyn kv verkostot.
Olen tänään päättänyt myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti:
Hanke:
Hakija:

Tekoälyn kv verkostot
Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Tarkoitus:

Tavoitteena on verkottua eurooppalaisten aktiivisten
tekoälyn tutkijoiden ja tutkimustuloksia soveltavien tahojen
kanssa. Tehtävässä integroidutaan verkostoihin, jotka
aktiivisesti valmistelevat eurooppalaisia tutkimushankkeita ja
soveltavat tekoälyratkaisuja liiketoiminnassa. Tämä tapahtuu
mm. osallistumalla Celtic+, ITEA3 ja Horizon 2020
verkostoitumistapahtumiin (5 kpl verkostoitumistapahtumia).
Tavoitteena on kartoittaa ja kerätä Päijät-Hämeen
alueelta tekoälystä kiinnostuneiden yritysten ryhmä.
Yritysryhmässä tunnistetaan tekoälyteknologian
kehityskohteita sen soveltamisen näkökulmasta ja yrityksille
tarjotaan mahdollisuus osallistua eurooppalaisiin tekoälyä
solveltaviin hankkeisiin. Ryhmässä tuodaan esiin
hankeideoita, joita pyritään viemään eteenpäin myös
hankkeen päätyttyä.
Valmistellaan vähintään yksi hankehakemus kansainväliseen
hankehakuun.

Toimenpiteet

Raportit (5 kpl) verkostoitumistapahtumista
Raporttien julkaisu ja niistä tiedottaminen
Tekoälyyn liittyviä hankeideoita
Vähintään yksi hankehakemus kansainväliseen hankehakuun

Hankkeen kesto:

1.1.2019 - 31.3.2020

Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategia ja -ohjelmaa 2018-2021
Jalostusarvon nostaminen 2.a. Tuotekehitys ja uudet teknologiat.
Hyväksyttävä kustannusarvio on 20 000 euroa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää hakijan omarahoitusta vähintään 10 000 euroa.
Myönnettävä maakunnan kehittämisraha on enintään 10 000 euroa ja avustusprosentti on
enintään 50 %. Hanke myönnetään kertakorvaushankkeena. Hakija raportoi hankejaksolla
toteutetun hankkeen kirjallisesti verkostotapaamiset kansainvälisissä ja kansallisissa yhteyksissä. Raportti esittelee hankeideoita ja hanke on toteuttanut yhden hakemuksen kansainväliseen hakuun.
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Avustuksen piiriin kertakorvauskustannuksia määriteltäessä on hyväksytty:
euroa
Henkilöstökulut
8 065
Matkakulut
10 000
Ostopalvelut
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat, kone- ja laitevuokra
Toimistokulut
1 935
Muut kulut (flat rate 24 %)
Yhteensä
20 000

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 erityisasiantuntija Marko Mälly.

Seppo Huldén
vt. maakuntajohtaja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
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