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Asia, jota päätös
koskee
Hakija / vireillepanija

Maakuntajohtajan päätös Pohjois-Savon kehittämisrahastosta: Pohjois-Savon Lakeland 2 hanke
Hallinnoija: Kehitysyhtiö Savogrow Oy
Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Olli Tiainen
Osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö: Tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire
Hankenumero 6/2019/Rahasto

Perustelu/
Lain, asetuksen tai
kunnallisen säännön kohta
Asianosainen
johon päätös kohdistuu

Pohjois-Savon kehittämisrahaston säännöt
Maakuntahallituksen päätös 17.12.2018 § 190 delegointipäätös maakuntajohtajalle

Päätös ja sen perustelut

Pohjois-Savon Lakeland 2 -hanke

Kehitysyhtiö Savogrow Oy
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Hyväksytty toteutusaika: 1.4.2019 – 31.12.2021
Hyväksytty kokonaiskustannusarvio: 1 739 743 €
Tuki Pohjois-Savon kehittämisrahastosta:
Hyväksytty tuki enintään: 30 000 €
Hyväksytty tuki-% hyväksytyistä kokonaiskustannuksista: 1,72 %
Tuki myönnetään Pohjois-Savon kehittämisrahastosta varatusta määrärahasta, jota
voidaan käyttää osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) maakunnan kannalta merkittävissä
ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa EU:n rakennerahasto-ohjelmahankkeissa.
Hanke on Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja maakunnan toimeenpanosuunnitelman (TL
1) mukainen. Hankkeella vahvistetaan Pohjois-Savon matkailutoimialalla tärkeää Lakelandalueen ylimaakunnallista yhteistyötä, kv-verkostoja ja yritysyhteistyötä Visit Finlandin
kanssa.
Kustannusmalli flatrate 15 % / tositteilla todennettavat kustannukset, koska hanke sisältää
paljon matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.
Hankkeen kustannusmalli: flat rate 15 %.
Hankkeen yhteyshenkilö
Pohjois-Savon liitossa

Esittelijä
Allekirjoitus
Tehtävänimike ja
nimenselvennys
Lisätietojen antaja
Tehtävänimike, nimi,
puhelin, sähköposti
Tiedoksi muille
Muutoksenhaku

Rahoitusasiantuntija Kari Tarkiainen
Satu Vehreävesa
Aluekehitysjohtaja
Marko Korhonen
Maakuntajohtaja
Rahoitusasiantuntija Kari Tarkiainen, kari.tarkiainen@pohjois-savo.fi,
puh. 044 714 2647
x
x

Taloussihteeri Eila Roivainen, arkisto
Oikaisuvaatimusohjeet
Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi (hankinnat)
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei tästä päätöksestä

saa tehdä kuntalain 136 §:n nojalla oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöspöytäkirjan otteen
oikeaksi todistaminen
Kuopiossa
Pöytäkirjan otteen tekijä
täyttää

pvm

Allekirjoitus ja virka-/toiminimike

Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen
johon päätös kohdistuu
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)

Sisäisenä postina
Muulla tavoin, miten:

Annettu postin kuljetettavaksi:
pvm/tiedoksi antaja
Luovutettu asianosaiselle
Kuopiossa (pvm)
tiedoksi antajan allekirjoitus

vastaanottajan allekirjoitus

Liitteet: Oikaisuvaatimusohje
Hankkeen erityisehdot ja lyhennelmä muista ehdoista
Hyväksytty kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelmataulukko
Tuensaajan ohjepaketti
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä KunL:n 138 §:n mukaan 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on lähetetty
asianosaiselle kirjeellä tai laitettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä muutosta vaativan ja
kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
asiakirjat, joihin vedotaan.
KunL 136 § Oikaisuvaatimus ja valituskelpoisuus: Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei
saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Oikaisuvaatimus osoite:
Pohjois-Savon liitto
Maakuntahallitus
PL 247, 70101 Kuopio (Sepänkatu 1)
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi

