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Mikä on EIP-hanke eli Maaseudun innovaatioryhmä?

• Tavoitteena alkutuotannon kannattavuuden ja kestävyyden parantaminen

• Ratkaistaan etukäteen tunnistettu ongelma kehittämällä tai ottamalla 
käyttöön ja tuomalla markkinoille uusi innovaatio.

• Kehitystyö tehdään viljelijöiden tai metsänomistajien ja asiantuntijoiden (mm. 
tutkimus, neuvonta, yritykset) välisenä yhteistyönä, näiden kesken 
perustetaan maaseudun innovaatioryhmä

• Tulokset ja kehittämisprosessi julkaistaan kaikkien kiinnostuneiden saataville 
Suomen maaseutuverkoston ja EU:n EIP-AGRI –verkoston välityksellä.
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Rahoitus EU:n elpymisvaroista

• Vuosina 2021-2022 EIP-hankkeita rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaan osoitetuista EU:n elpymisvaroista

• Tähän on käytettävissä julkista rahoitusta vuonna 2022 noin 4 miljoonaa euroa.

• EIP-hankkeiden perusedellytysten lisäksi uusien hankkeiden tulee täyttää jokin 
elpymisvaroja koskevista tavoitteista

• Elpymisvarojen tavoitteita ovat digitalisaation, uusien ympäristöystävällisten 
ratkaisujen ja/tai muutosten kestokyvyn (resilienssi) lisääminen
alkutuotannossa. 
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EIP-hankkeen laajuus ja tukitasot

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

• Hankkeessa voidaan rahoittaa myös kansainvälistä yhteistyötä esim. muiden EU-
maiden EIP-ryhmien kanssa.

• Tukitaso 100 %; sisältää mm. palkat, palkkiot, matkakustannukset, ostopalvelut, 
tilavuokrat, materiaalikustannukset, pilotointi, viestintä.
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EIP-hankkeeseen liittyvä investointi

• Jos EIP-ryhmän kehittämän idean toimivuuden varmistamiseen tarvitaan myös 
investointi, sitä ei ole mahdollista toteuttaa varsinaisessa EIP-hankkeessa.

• EIP-ryhmän jäsen voi tällöin hakea tukea investointiin erillisellä hakemuksella, 
ao. toimenpiteen sääntöjen ja hakuprosessin mukaan, sen jälkeen kun EIP-hanke 
on saanut rahoituksen.

• EIP-ryhmän jäsenen hakemassa erillisessä investoinnissa on mahdollisuus 
korkeintaan 20 % korotettuun tukitasoon, edellyttää että investointi on 
välttämätön EIP-hankkeen toteuttamisen kannalta.
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Rahoitetut EIP-hankkeet 2014-2021

• Aiemmin maaseudun kehittämisohjelmasta on rahoitettu yhteensä 17 
maaseudun innovaatioryhmää eli EIP-hanketta

• Hankkeiden keskikoko noin 250 000 €, mutta voi vaihdella huomattavasti.

• 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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EIP-hankkeiden haku/ 1-vaihe

• Kevään EIP-haku järjestetään 2-vaiheisena.

• 1-vaiheessa hakijat täyttävät ideakartoituslomakkeen, jossa kerrotaan lyhyesti 
hankeideasta, sen suunnitellusta toteuttamisesta ja yhteistyökumppaneista

• Lomakepohja löytyy maaseutu.fi –sivuilta

• Täytetty lomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen eip@mmm.fi
viimeistään 15.3.2022.

• EIP-valintaryhmä valitsee jatkoon ne ideat, jotka sisällöltään vastaavat 
parhaiten EIP-toimenpiteen tavoitteita ja vaatimuksia.

7

mailto:eip@mmm.fi


EIP-hankkeiden haku/ 2-vaihe

• 2-vaihe eli varsinainen hakukierros järjestetään toukokuussa 2022. 

• Hakuaika (alustava) 2.-31.5.2022

• Hakemuksen voivat tehdä ne tahot, jotka ovat päässeet jatkoon 
ideakartoituskierroksella

• 2-vaiheessa hakemus tehdään Ruokaviraston Hyrrä-järjestelmään

• Tarkemmat ohjeet ennen varsinaisen hakukierroksen avautumista.

8



Yhteenveto EIP-hankkeesta

• Tehdään yhteistyössä, hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä

• Viljelijät/ alkutuotantoyritykset ja tarvittavat asiantuntijat mukana ryhmässä

• Tavoitteena: ongelman ratkaisu/ uusi innovaatio käytäntöön

• Innovaatio liittyy alkutuotantoon (maatalous, metsätalous)

• Edistää talouden elpymistä: ympäristöystävälliset uudet ratkaisut, digitalisaation
edistäminen ja/tai parempi muutosten kestokyky

• Hankkeen tulokset julkaistaan laajasti sekä Suomessa että EU:ssa.
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