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Mikä on EIP-hanke eli Maaseudun innovaatioryhmä?

• Tavoitteena alkutuotannon kannattavuuden ja kestävyyden parantaminen 
kehittämällä tai ottamalla käyttöön ja tuomalla markkinoille uusia 
innovaatiota.

• Kehitystyö tapahtuu viljelijöiden tai metsänomistajien ja asiantuntijoiden 
(mm. tutkimus, neuvonta, yritykset) välisenä yhteistyönä

• Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa vähintään kaksi 
osapuolta (viljelijät/ asiantuntijat)

• Tulokset ja kehittämisprosessi julkaistaan kaikkien kiinnostuneiden saataville 
Suomen maaseutuverkoston ja EU:n EIP-AGRI –verkoston välityksellä.
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EU:n elpymisvarat rahoittavat uusia maaseudun 
innovaatioryhmiä
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman elpymisvaroista rahoitetaan 

uusia EIP-ryhmiä vuosina 2021 ja 2022; julkista rahoitusta 6 miljoonaa euroa.

• EIP-ryhmiä koskevat perusedellytykset (edellinen dia) ja muut säännöt pysyvät 
samoina.

• Lisäksi uusien hankkeiden tulee täyttää elpymisvaroja koskevat kriteerit:

• Tavoitteena erityisesti alkutuotannon digitalisaation, vihreän kasvun tai 
muutoskyvyn (resilienssi) lisääminen. 

• Hankkeessa voi olla myös kansainvälistä yhteistyötä esim. muiden EU-maiden 
EIP-ryhmien kanssa.
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Uusien EIP-hankkeiden haku

• Ensimmäinen elpymisvarojen hakukierros avautuu 7.9. ja päättyy 29.10.2021.

• 1-vaiheinen hakukierros, ei erillistä ideahakua.

• Hakijoita neuvotaan tämän tilaisuuden jälkeen vielä lokakuussa ennen 
hakuajan päättymistä, suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä webinaarissa:

• 7.10. klo 9-11 (suomeksi)

• 8.10.2021 klo. 13-15 (ruotsiksi)

• EIP-hakemus tehdään Ruokaviraston Hyrrä-järjestelmään.

• Seuraava hakukierros järjestetään vuoden 2022 alkupuolella.
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Haku ja tukitasot

• Valtakunnallinen hanke ja haku, EIP-valintaryhmä tekee esityksen rahoitettavista 
hankkeista, sen jälkeen hakemusten käsittely Hämeen ELY-keskuksessa

• Tukitaso 100 %; mm. palkat, palkkiot, matkakustannukset, ostopalvelut, 
tilavuokrat, materiaalikustannukset, pilotointi, viestintä. 

• Lisäksi mahdollisuus EIP-ryhmän jäsenen erillisessä investoinnissa 20 % 
korotettuun tukitasoon, jos investointia tarvitaan EIP-ryhmän kehittämän idean 
toimivuuden varmistamiseen.

• Investointiin haetaan tällöin tukea erillisellä hakemuksella, ko. toimenpiteen 
sääntöjen ja hakuprosessin mukaan, vasta sen jälkeen kun EIP-ryhmä on saanut 
rahoituksen ja on toiminnassa.
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Rahoitetut EIP-hankkeet 2014-2020

• Tähän mennessä ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettu yhteensä 12 
maaseudun innovaatioryhmää

• Julkinen rahoitus yhteensä 3,5 MEUR, keskikoko noin 250 000 €.

• Tavoitteena hankkeiden korkea laatu.

• Aiemmin rahoitettujen EIP-hankkeiden esittely Maaseutuverkoston sivuilla:

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryh
mien-esittelyt

• Tietoa muiden maiden EIP-ryhmistä EU-komission sivuilla:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node
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Rahoitetut EIP-hankkeet 2014-2020
- Viljankuivaamon kosteudenpoistoprosessin, energiankäytön ja ohjauksen kehittäminen

- Hukkakauran ja muiden rikkakasvien tunnistaminen minihelikopterikuvista

- Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla (MIKÄ-DATA)

- Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekaanisen prosessin avulla

- Biokaasulaitoksesta ravinteita energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle

- Digipaali – rehupaalien yksilöllinen tunnistaminen

- Älyrehu – Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä

- Kuvaa nautaa - lämpökuvaus eläimen hyvinvoinnin seuraamisessa

- Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa

- Mansikanpoimintarobotti

- Hyvää karjalle: laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä

- DigiTomkku: BigData –testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon.
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Yhteenveto elpymisvarojen EIP-hankkeesta

• Tehdään yhteistyössä, perustetaan maaseudun innovaatioryhmä

• Tavoitteena: ongelman ratkaisu/ uusi innovaatio

• Innovaatio liittyy alkutuotantoon (maatalous, metsätalous)

• Se edesauttaa elpymistä: vihreä kasvu, digitalisaatio ja/tai resilienssi

• Julkisuus: hankkeen tulokset julkaistaan Suomessa ja EU:ssa.

• Lisätietoa hakemisesta maaseutu.fi –sivuilla.

8




