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Kansainvälisten hankkeiden tilanne ja korona

• COVID19-pandemian vuoksi monia kv-hankkeita ei ole 
pystytty toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti.

• Ruokaviraston maaliskuussa 2020 hanketoimijoille antama 
ohjeistus edelleen voimassa.

- Mahdollisimman suuri joustavuus hankkeiden 
toteuttamisaikatauluissa, sisällössä sekä muutos- ja 
jatkoaikahakemuksissa.

• Pandemia jatkuu, eikä kukaan tiedä, milloin tilanne taas 
normalisoituu, joten hanke voidaan ja toisinaan kannattaakin 
päättää myös keskeneräisenä.
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Maaseudun kehittämisohjelman rahoitus 
mahdollisella siirtymäkaudella 2021-2022

• Uuden rahastokauden EU-lainsäädäntöä ei ole hyväksytty, 
joten uusi ohjelmakausi ei ala vielä vuonna 2021.

• Nykyisen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen on 
todennäköisesti tulossa kahden vuoden siirtymäkausi

• Tällöin hankepäätösten tekoa jatketaan nykyisillä säännöillä, 
mutta uusilla rahoilla vuosina 2021 ja 2022.

• Uusien hankkeiden toteuttamisaika pitenee vastaavasti, 
ohjelman maksut tehtävä vuoden 2025 loppuun mennessä.
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Kansainvälinen hanketoiminta voi jatkua 
siirtymäkaudella 2021-2022

• Leader-ryhmille ja ELY-keskuksille tulossa uudet 
rahoituskiintiöt maaseudun kehittämisohjelmaan vuosille 
2021 ja 2022.

• Leader-ryhmät voivat jatkaa nykyisen (päivitetyn) 
strategiansa toteuttamista kahdella vuodella ja ottaa vastaan 
uusia hakemuksia, myös kv-hankkeita.

• Myös ELY-keskusten on mahdollista edelleen rahoittaa kv-
hankkeita samoilla periaatteilla kuin aikaisemmin.
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Kv-hankkeiden mahdolliset kumppanit 
siirtymäkaudella 2021-2022

• Siirtymäkaudella nykyisen maaseudun kehittämisohjelman 
rahoitus ei välttämättä jatku kaikissa EU-maissa 
samanlaisena, eikä kaikkia nykyisiä toimenpiteitä oteta ehkä 
käyttöön kaikkialla.

• Hakijan on selvitettävä hankekumppaniensa tilanne 
tapauskohtaisesti.

• Ohjelman rahoituksesta Leaderiin vähintään 5 % myös 
siirtymäkaudella, kaikissa EU-maissa.
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Kansainväliset hankkeet uuden rahastokauden 
CAP-suunnitelmassa 2023-27 (n+2)

• Uuden CAP-suunnitelman toimeenpano alkaa 
todennäköisesti vasta vuoden 2023 alkupuolella.

• Uusien Leader-ryhmien valinta tällöin 2023 alkupuolella, 
osassa EU-maita luultavasti vasta myöhemmin.

• Kansainvälinen yhteistyö Leaderin puitteissa jatkuu 
pääpiirteissään  samanlaisena

• CAP-suunnitelmaan tulossa uusi kv-hanketyyppi: 
kansainväliset EIP (maaseudun innovaatioryhmä) –hankkeet

• Myös muut kansainväliset hankkeet mahdollisia, mutta tätä 
ei välttämättä oteta käyttöön kaikissa EU-maissa.
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Kiitos!

leena.anttila@mmm.fi
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