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Maaseudun innovaatioryhmien 3. 
hakukierros

• 31.1.2019 päättyneellä ideakartoituskierroksella 
yhteensä 32 EIP-hankeideaa

• 10 ideaa valittu varsinaiselle hakukierrokselle

• Haku auki 5.4.-31.5.2019

• Rahoitettavien hankkeiden valinta kesäkuussa

• Aiemmilla hakukierroksilla rahoitettu yhteensä 8 EIP-
hanketta (5+3)

• Tällä kierroksella mahdollista rahoittaa 3-4 hanketta
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Miten EIP-hanke poikkeaa muista 
kehittämishankkeista

• Hankkeessa perustetaan EIP-ryhmä ja hanke 
toteutetaan ryhmän yhteistyönä

• Alkutuotantoyrittäjät (viljelijät/ metsänomistajat) aina 
mukana aktiivisessa roolissa (ei pelkkä kohderyhmä)

• Uutuusarvo ja innovaatio

• Velvollisuus tiedottaa sekä hankkeen tuloksista että 
sen etenemisestä mahdollisimman laajasti

• 100 %:n tuki tarkoittaa sitä, että hankkeen tulosten on 
oltava kaikkien asiasta kiinnostuneiden käytössä 
(muussa tapauksessa tukiprosentti olisi alhaisempi).
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Maaseudun innovaatioryhmän tuen 
perusteena oleva valtiontuki

• Maaseudun innovaatioryhmän hankkeen toteutukseen voidaan 
myöntää tukea maa- ja metsätalouden ja maaseutualueiden 
ryhmäpoikkeusasetuksen (EU) N:o 702/2014, 31 artiklan mukaisesti 
muu julkinen rahoitus mukaan lukien 100 % hyväksyttävistä 
kustannuksista.

• ”Koska tutkimuksen ja kehityksen edistäminen on tärkeä yhteisen 
edun mukainen tavoite, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, että 
hankkeella on merkitystä kaikkien kyseisellä maa- tai 
metsätalousalalla tai maa- tai metsätalouden alasektorilla 
toimivien yritysten kannalta. Tutkimushanketta koskevat tiedot ja 
hankkeen tulokset olisi asetettava yleisesti saataville internetiin. 
Tutkimustulokset olisi lisäksi asetettava kiinnostuneiden yritysten 
saataville ilman kustannuksia.” 
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Maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 
tiedonantovelvoitteista (1)

• Ennen tuetun hankkeen aloituspäivää internetissä on 
julkaistava seuraavat tiedot: 

• a) tieto siitä, että tuettu hanke on tarkoitus toteuttaa; 

• b) tuetun hankkeen tavoitteet; 

• c) tuetun hankkeen tulosten ennakoitu julkaisupäivä; 

• d) tuetun hankkeen tulosten ennakoitu julkaisupaikka 
internetissä; 

• e) tieto siitä, että tuetun hankkeen tulokset ovat kyseisen maa-
tai metsätalousalan tai asianomaisen alasektorin kaikkien 
yritysten saatavilla ilmaiseksi
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Maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen 
tiedonantovelvoitteista (2)

• Tuetun hankkeen tulosten on oltava saatavilla internetissä 
tuetun hankkeen päättymispäivästä alkaen tai siitä päivästä 
alkaen, jona kyseisiä tuloksia koskevia tietoja annetaan tietyn 
organisaation jäsenille, riippuen siitä, kumpi tapahtuu 
aikaisemmin. 

• Tulosten on oltava saatavilla internetissä vähintään viiden 
vuoden ajan tuetun hankkeen päättymispäivästä alkaen.
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EIP-hankkeiden valintakriteerit

• EIP-hankehakemus tehdään Hyrrä-järjestelmään

• Valintaesityksen tekee erillinen asiantuntijoista koostuva 
EIP-valintaryhmä

• Valintakriteerit (4 kpl) on hyväksynyt Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitea koko 
ohjelmakaudeksi

• Jokaisesta kriteerikohdasta hanke voi saada 0–3 
pistettä. Arvioitavista aihealueista on saatava pisteitä 
siten, että painotettu vähimmäispistemäärä on vähintään 
1,1 (aiemmilla kierroksilla käytössä ollut min. 1,5). 
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Valintakriteerit
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Hakemusten arvioiminen

• Hakemuksesta arvioidaan erityisesti uutuusarvoa, 
innovatiivisuutta ja mahdollista liiketoimintapotentiaalia

• Tärkeää myös, että EIP-hankkeen periaatteet toteutuvat 
(ks. dia 3). Näiden toteutumisen tulisi käydä ilmi 
hakemuksesta, vaikkei niitä kysytä suoraan 
hakulomakkeessa.
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Kiitos!
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