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Vad är ett EIP-projekt dvs. en innovationsgrupp för
landsbygden?
• Avsikten är att förbättra lönsamheten och hållbarheten i primärproduktionen
genom att utveckla eller ta i bruk och introducera nya innovationer på
marknaden.

• Utvecklingsarbetet är ett samarbete mellan jordbrukare eller skogsägare och
experter (bl.a. forskning, rådgivning, företag).
• I projektet bildas en innovationsgrupp för landsbygden med åtminstone två
parter (jordbrukare/experter)
• Resultaten och utvecklingsprocessen görs tillgängliga för alla intresserade
genom Finlands landsbygdsnätverk och EU:s nätverk EIP-AGRI.
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Återhämtningsmedel och innovationsgrupper för
landsbygden
• Nya EIP-grupper finansieras med återhämtningsmedel 2021 och 2022. Den
offentliga finansieringen är 6 miljoner euro.
• Grundförutsättningarna för EIP-grupperna (föregående diabild) och övriga
bestämmelser är desamma.
• Dessutom ska projekten uppfylla kriterierna för återhämtningsmedlen:
• Avsikten är särskilt att öka digitaliseringen, den gröna tillväxten eller
resiliensen.
• I projektet kan det också ingå internationellt samarbete, t.ex. med EIP-grupper i
andra EU-länder.
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Ansökan om nya EIP-grupper
• Första ansökningsomgången är i augusti–september 2021.
• Ansökan sker i en enda fas. Ingen separat idéefterlysning.
• I september–oktober 2021 ordnas ett webbseminarium där de sökande får
handledning i hur man fyller i ansökan.
• Ansökan görs via Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä.
• Mer information om tidsplanen för ansökan kommer i augusti 2021 på
Landsbygdsnätverkets och Livsmedelsverkets webbsidor.
• Följande ansökningsomgång är 2022.
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Ansökan och stödnivåer
• Nationellt projekt och nationell ansökan, EIP-urvalsgruppen utarbetar förslag till
vilka projekt som ska finansieras, sedan behandlas ansökningarna vid NTMcentralen i Tavastland.
• Stödnivå 100 %; bl.a. gruppens samarbete, planering, allmänna kostnader,
arvoden, pilotprojekt, kommunikation.
• Dessutom finns det i separata investeringar som en medlem av en EIP-grupp gör
möjlighet till förhöjd stödnivå på 20 % om investeringen på ett väsentligt sätt har
att göra med EIP-gruppens verksamhet och förväntade resultat.
• I så fall ska det sökas stöd för investeringen med ett separat formulär i enlighet
med reglerna och ansökningsprocessen för åtgärden i fråga först efter att EIPgruppen har fått finansiering och är verksam.
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EIP-projekt som finansierats 2014–2020
• Programperioden 2014–2020 finansierades sammanlagt 12 innovationsgrupper
för landsbygden.
• Den offentliga finansieringen var sammanlagt 3,5 miljoner euro, i genomsnitt
250 000 euro.
• Målet är att projekten ska hålla hög kvalitet.
• Information om projekt som tidigare finansierats finns på
Landsbygdsnätverkets webbplats:
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryh
mien-esittelyt

• Information om andra länders EIP-grupper finns på EU-kommissionens
webbplats:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node
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EIP-projekt som finansierats 2014–2020
- Utveckling av styrningen, fuktborttagningsprocessen och energianvändningen i en spannmålstork
- Identifiering av flyghavre och andra ogräs med hjälp av drönarbilder
- Utveckling av affärsverksamheten inom jordbruk genom smart dataanlytik (MIKÄ-DATA)
- Produktion av kvalitetshavre och återvinning av växtmassa i en termomekanisk process
- Biogasanläggningar: näringsämnen, energi och näringar på landsbygden
- Digitala balar – användning av RFID-tagar för att identifiera enskilda foderbalar
- Smart foder – Smarta mätningar vid utfodring av och hälsa hos boskap
- Kuvaa nautaa (Ta bilder på kor) – värmefotografering för att följa hälsan hos kor
- Färskfliskonceptet i gårdsskala
- Jordgubbsplockningsroboten
- Gott för boskap: kvaliteten på ensilagefoder hålls hög genom sensorövervakning och genom att
mikroberna i ladugården hålls i schack med naturliga peptider
- DigiTomkku: Bid data-testbäddar för trådlösa givare i tomat- och gurkproduktion
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Sammanfattning av EIP-projekt med
återhämtningsmedel
• Görs i samarbete: innovationsgrupp för landsbygden
• Mål: lösa problem/skapa innovationer
• Har att göra med primärproduktion (jordbruk, skogsbruk)
• Har att göra med återhämtning: grön tillväxt, digitalisering och/eller resiliens
• Offentlighet: projektets resultat publiceras i Finland och i EU.
• Mer information ansökan finns på maaseutu.fi i augusti 2021.
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