Maaseudun innovaatioryhmien perustaminen ja toiminta
M16
Otsikko: tuki maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen
innovaatiokumppanuuden mukaisten toimijaryhmien perustamiseen ja toimintaan (koodi
16.1)
Kuvaus:
Maaseudun innovaatioryhmät toimivat tiiviisti tuottaakseen maaseudun elinkeinotoimintaa
koskevan merkittävän innovaation. Ryhmän toteuttama hanke tukee maa- ja
metsätalouden sekä ensiasteen jalostuksen uudistumista ja edistää biotaloutta.
Innovaatioryhmän toteuttaman hankkeen tavoitteena on tuottaa alaa edistävä ja
käytännön tarpeista lähtevä innovaatio ja siihen voi liittyä myös pilotti ja sen investointi,
kansainvälistä yhteistyötä tai esittelyhanke.
Mitä:
Maaseudun innovaatioryhmien tavoitteena on luoda edellytykset maa- ja metsätaloutta
edistävien innovaatioiden kehittymiseen. Kehittymisen kysymyksiä ratkomaan kootaan
ryhmä, joka kokoaa ja käyttää parasta mahdollista tietoa ja osaamista, joka edesauttaisi
käytännössä toimivan innovaation syntymistä.
Innovaatioryhmien valintaa koskevissa kriteereissä tärkeäksi nousee kehitettävän
innovaation liiketoimintapotentiaali. Hankkeeseen voi liittyä mahdollisesti myös
investointeja maatalouden tai elintarviketuotannon osalta, mutta ne toteutetaan erillisinä
hankkeina ja niiden mahdollisesta tukemisesta määrätään asianomaisen tukijärjestelmän
perusteiden mukaisesti. Tukitaso voi tällöin olla enintään 20 % korkeampi, kuin jos
hankkeella ei ole kytkentää maaseudun innovaatioryhmän toimintaan.
Hankkeeseen voi liittyä myös kansainvälistä yhteistyötä.
Tukikelpoisia kustannuksia ovat kohtuulliset hankkeen toteutuksesta aiheutuvat
kustannukset. Tuki voi kattaa hankkeisiin liittyvät pienhankinnat. Hankkeeseen voi liittyä
mahdollisesti myös investointeja maatalouden tai elintarviketuotannon osalta, mutta ne
toteutetaan erillisinä hankkeina ja niiden mahdollisesta tukemisesta määrätään
asianomaisen tukijärjestelmän perusteiden mukaisesti. Tukitaso voi tällöin olla korkeampi.
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Hankkeeseen kiinteästi liittyvissä esittelyhankkeissa (demonstraatio) myös tarpeelliset
kohtuulliset investoinnit ovat tukikelpoisia toimenpiteessä M 01 määritellyin ehdoin.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvat, tarpeelliset ja
kohtuulliset kustannukset. Kehittämishankkeen tuki voi kattaa hankkeeseen liittyvät,
tarpeelliset pienhankinnat.
Tukea voidaan myöntää seuraaviin kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuviin
kohtuullisiin
kustannuksiin:
• palkka- ja palkkiokustannuksiin;
• matkakustannuksiin;
• ostopalveluiden hankintaan;
• vuokrakustannuksiin;
• materiaali- ja muihin toteutuksen kannalta välttämättömiin kustannuksiin.
Tuki voidaan myöntää kertakorvauksena ja välillisten yleiskustannusten osalta
prosenttimääräisenä
korvauksena EU 1303/2013 67 artiklan mukaisesti ja kansallisessa lainsäädännössä
tarkemmin määrättyjä periaatteita noudattaen tai tositeperusteisesti.
Kenelle:
Tuen saaja on hankkeen vastuullinen toteuttaja, joka voi olla julkisoikeudellinen tai
yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö tai kehittämisorganisaatio,
säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys joka vastaa hankkeen toteutuksesta. Kun toteuttajana
on maaseudun innovaatioryhmä, tuki kohdentuu vain sen hankkeelle.
Hankkeen hyöty voi kohdistua hankkeeseen osallistuville tahoille ja tukea voidaan siirtää
muille toteuttajille, joita hanke esimerkiksi asiantuntemuksen varmistamiseksi tarvitsee.
Vastuu hankkeesta on kuitenkin sen vastuullisella toteuttajalla.
Kehittämishanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeeseen osallistuu
vähintään kaksi osapuolta, hakijalla on hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden tarvittava
osaaminen sekä riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen
toteuttamiseen.
Hankkeen yhtenä osapuolena tulee hankkeen sisällön ja tavoitteen mukaisesti olla
edustettuna maatalouden, metsänomistajien tai elintarvikealan yritykset.
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Hanketukea voidaan myöntää vain toimenpiteeseen, joka on järjestetty hakijan
tavanomaisesta toiminnasta erillisen hankkeen muotoon. Hankkeen tulee esittää
menettelyt, joilla se varmistaa osapuolten vastuut ja oikeudet, sisäiset menettelyt käsitellä
näitä.
Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toteuttajalle. Kun toteuttaja on maaseudun
innovaatioryhmä, vain se voi olla tuen saaja.
Maaseudun innovaatioryhmän osalta tuen saaja voi olla hankkeen hallinnosta vastaava
organisaatio.
Tukitaso:
Tuettavien hankkeiden saama julkisen tuen osuus on 100 % hyväksyttävistä
kustannuksista maa- ja
metsätalouden ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetuksen 31 artiklan mukaisesti.
Mikäli tuki on alle 100 000 euroa, sovelletaan aina kustannusten kertakorvausmenettelyä.
Jos hankkeessa tuetaan jonkun muun toimenpiteen (esimerkiksi investoinnit fyysiseen
omaisuuteen, koulutus ja tiedonvälitys, demonstraatiotoimet) kautta rahoitettavaa tointa
tai investointia, tukitasossa noudatetaan asianomaisen toimenpiteen mukaisia tasoja.
Ehdot ja kriteerit:
Tukea ei myönnetä keskisuuren tai sitä suuremman yrityksen normaaliin tuotekehitykseen,
mutta myös suuret yritykset voivat osallistua yhteistyöhankkeen toteutukseen kun ne
tuovat hankkeeseen tietämystä osana arvoketjua.
Toimenpiteessä ei toteuteta normaaliin yksittäisen yrityksen tai olemassa olevan
arvoketjun kasvuun
liittyviä hankkeita tai alihankintana suoritettuja tutkimushankkeita, ellei niiden tuloksia
julkisteta.
Uuden kehitetyn prototyypin tai tuotteen kaupalliseen tuotantoon tai hyödyntämiseen
liittyvät kustannukset ja tuen saajien normaalin toiminnan kustannukset jäävät myös tuen
ulkopuolelle. Tukea ei kohdenneta jo kaupallistetun tuotteen kehittämiseen tai
markkinointiin.
Tukea ei myönnetä tutkimukseen.
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Maaseudun innovaatioryhmä voidaan nimetä enintään kolmeksi vuodeksi.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää hankesuunnitelman ja että
hankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja niistä viestitään EU 1305/2013 art 57
(3) mukaisesti eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston kautta.
Hankkeen suunnitelmaan on sisällytettävä tavoitteet / innovaatio, johon hanke pyrkii, sen
saavuttamiseksi tarvittavat toimet ja toteutumisen arviointiperusteet, arvio toteutusajasta,
kokonaiskustannuksista ja kokonaisrahoituksesta, selvitys kestävän kehityksen tavoitteen
huomioon ottamisesta toimenpiteen toteuttamisessa.
Toimi näin:
Lisätietoa saat MMM Leena.anttila@mmm.fi ja maaseudun verkostopalvelut –yksikössä
joel.karlsson@mavi.fi. Hakemus jätetään HYRRÄ –järjestelmässä. Rahoitettavat ryhmät
ja hankkeet valitsee valintaryhmä vähintään kerran vuodessa.
Yhteystiedot löydät täältä: http://www.mavi.fi/fi/tietoameista/Sivut/kumppanihaku.aspx
Sähköinen hakulomake tai asiointipalvelu:
http://hyrra.mavi.fi/login.html
Katso myös:
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta:
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140028
Hanketoimintaa ohjaava valtioneuvoston asetus_
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141174
www.maaseutu.fi
https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/EIPAgri/innovaatioryhm%C3%A4r/Sivut/default.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/hanketoimija/Sivut/maaseudun_hanketuet.aspx
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