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MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE PIMA -YRITYSTEN
NANOREMEDIAATIOTUNTEMUKSEN JA KANSAINVÄLISYYDEN LISÄÄMINEN (INSITU)
Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Lahden yksikkö hakee tukea hankkeelle PIMA -yritysten nanoremediaatiotuntemuksen ja kansainvälisyyden lisääminen (INSITU) hankkeelle.
Olen tänään päättänyt myöntää maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti:
Hanke:

PIMA -yritysten nanoremediaatiotuntemuksen ja kansainvälisyyden
lisääminen (INSITU) –hankkeen valmistelu EU-LIFE hakuun
(PYREVA)

Hakija:

Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Lahden
yksikkö

Tarkoitus:

Hankkeen tavoitteena on verkostoituminen kansainvälisten ja paikallisten PIMA-asiantuntijoiden ja yritysten kanssa. Verkoston avulla luodaan INSITU-hankehakemus EU LIFE -hakuun. Haku on kaksivaiheinen. Uudet menetelmät tehostavat PIMA-alueiden käsittelyä. LIFE-hankkeen tavoitteena on luoda nanomateriaaleihin perustuva maaperän ja pohjaveden kunnostukseen soveltuvia menetelmiä yritysten käyttöön.

Toimenpiteet

1. Verkostoituminen ja hankesuunnitelma
2. Hakemuksen jättäminen EU LIFE -hakuun.

Hankkeen kesto:

1.5.2019 – 15.12.2020

Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa uutta maakuntastrategia ja -ohjelmaa 2018-2021
Hyväksyttävä kustannusarvio on 20 000 euroa.
Myönnettävä maakunnan kehittämisraha on enintään 10 000 euroa.
Avustusprosentti on enintään 50 %.
Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio sisältää euroa hakijan omarahoitusta 10 000
euroa.
Avustuksen kertakorvaukseen on hyväksytty kustannukset:

Henkilöstökulut
Matkakulut
Ostopalvelut
Aineet, tarvikkeet
Vuokrat
Toimistokulut
Muut kulut
Yhteensä

euroa
15 000
2 000
3 000

20 000
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

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. Maksatuksen kertakorvausta varten on raportoiva loppuraportti,
josta selviää toteutuminen hankesuunnitelman mukaisesti ja mm. osallistuminen LIFEhakuun on todennettava. Tukea ei maksata, mikäli kv-haku ei ole toteutunut.
Päijät-Hämeen liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on aluekehityspäällikkö Juha Hertsi

Laura Leppänen
maakuntajohtaja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
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