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Hakukierroksen havaintoja
• Kiinnostus hakua kohtaan oli suuri, 36 hakemusta 

• Mukana hakemuksia, joissa on potentiaalia EIP-hankkeiksi

• Osa hakemuksista painottuu yrityksen oman tuotteen kehittämiseen tai 
testaukseen

• Mukana myös useita teemoja sisältäviä laajempia hankekokonaisuuksia 

• EU:n elpymisvarojen tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti hyvin (alkutuotannon 
digitalisaatio, vihreä kasvu, resilienssi)

• Digitalisaatioon ja biokaasuun kytkeytyviä hankkeita runsaasti – näistä omat 
tilaisuudet

• Kyseessä on kooste havainnoista, esitys ei sisällä yksittäisiä hankkeita koskevia 
havaintoja

• Edelliselle hakukierrokselle osallistuneille päätökset 28.2. mennessä

• Kokemuksista oppia 

• aiemmin hakeneille, uusille hakijoille, hallinnon toimijoille
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EIP-ryhmän tavoitteet tiivistetysti

• Lisätä maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja 
kestävyyttä 

• Ratkaista etukäteen tunnistettu ongelma tai saattaa uusi innovaatio käytäntöön

• Keskiössä yritysten ja alan asiantuntijoiden välinen yhteistyö

• Tulokset julkaistaan

Miten nämä näkyivät/tulisi näkyä hankkeen suunnitteluvaiheessa, hakemuksessa, 
toteutuksessa ja hankkeen tulosten hyödyntämisessä?
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Alkutuotannon tuottavuus, tehokkuus ja kestävyys

• Alkutuotannosta syntynyt tarve kuvattava selkeästi

• Miten idea/innovaatio on syntynyt?
• ”maaseudun elinkeinotoimintaa koskeva merkittävä uudistus, joka perustuu käytännössä 

syntyneeseen tarpeeseen”

• Miten alkutuottaja osallistuu hankkeen toteutukseen?

• Miten alkutuottaja hyötyisi innovaatiosta?

• Kuinka laaja on hyötyjien joukko?

• Millaista uutta uraa hanke avaisi?

• Kenelle/miten/missä laajuudessa ratkaisusta voisi syntyä uutta 
liiketoimintaa?

• ”Uutuusarvo”, kokonaan uusi, tai sellainen jota ei ole aikaisemmin 
kokeiltu Suomessa

• Mitä tutkimusta aiheesta on tehty?

• Millaisia ratkaisuja on aiemmin kehitetty tai kehitetään Suomessa ja 
muualla, miten tämä poikkeaa niistä? 

• Onko ongelmaan jo syntymässä ratkaisuja markkinaehtoisesti? 

• Fokus innovaation ytimeen!
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Ratkaistaan etukäteen tunnistettu ongelma tai saatetaan uusi 
innovaatio käytäntöön

• Kuvaa ratkaistava ongelma tai uusi innovaatio täsmällisesti – kaikki muu 
rakentuu sen ympärille

• Ei liikaa teemoja/ratkaistavia ongelmia samaan hankkeeseen vrt muut 
kehittämishankkeet

• Tällä hakukierroksella mukana useita hakemuksia, joista joku osio olisi EIP-
ryhmälle sopiva

• Ongelman pilkkominen tarkoituksenmukaisella tavalla

• Huomioi myös muut (maaseutuohjelman) rahoitusmahdollisuudet

• Missä vaiheessa innovaatioprosessia ollaan?

• Esiselvitykset/kartoitukset/perustutkimus eivät ole EIP-ryhmän tehtäviä

• Hankkeella tulee olla ongelman ratkaisijan rooli, pelkkä tiedon 
tuottajan rooli ei ole riittävä

• Hankkeen tulee tuottaa on käytäntöön siirrettävissä oleva ratkaisu, josta 
on toimialalle hyötyä laajemmin

• Yrityksen oman tuotteen kehittäminen/testaus/markkinoille saattaminen ei 
ole EIP-ryhmän toimintaa, tavoitteena laajempi hyödynnettävyys; 
ongelman pilkkominen osiin?
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Keskiössä yritysten ja alan asiantuntijoiden välinen yhteistyö
• Minimivaatimus

Vähintään yksi edustaja kahdesta seuraavasta: 

1. Maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai/ja näihin 
liittyvät biotalousalan yritykset

2. Ratkaistavan ongelman/innovaation kannalta oleelliset asiantuntijat esim. tutkijat, 
neuvojat, yhdistykset

• Innovaatioryhmän laajentamisesta lisäarvoa hankkeelle? 

• EIP:n työkalut: rahoitus + innovaatioryhmän apu ongelman ratkaisemiseen

• Toimialaa kehittävät, uutta uraa luovat ratkaisut -> hyöty alkutuotantoon, 
liiketoiminta

• Innovaatioryhmä mukaan jo suunnitteluvaiheessa
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Tulosten julkisuus

• 100 %: julkisen tuen hanke, hankkeen tulokset julkisia

• Kaikki toteuttajat sitoutuvat tulosten julkistamiseen; jos innovaatio on teknologia, se tulee 
julkaista – koeajoraportti ei ole riittävä taso tietojen julkistamiseen

• Kuvaa selkeästi, mikä on hankkeen julkaistava tulos!
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