Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut
M16
tuki horisontaaliseen ja vertikaaliseen yhteistyöhön toimitusketjun toimijoiden välillä
lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden perustamiseksi ja kehittämiseksi
sekä tuki paikallisiin menekinedistämistoimiin lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten
markkinoiden kehittämiseksi (koodi 16.4)
Kuvaus:
Tavoitteena on horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö arvoketjujen toimijoiden sekä yli
toimialojen rajojen esimerkiksi biotalouden kehityksen edellyttämien uusien yhteyksien
löytämiseksi, innovaatioiden, tuotteiden, palveluiden ja uudenlaisen teknologian
kehittämiseksi.
Toimenpiteessä voidaan tukea mm. paikallisilla markkinoilla toimivien ja/ tai lyhyen
tuotantoketjun yritysten uudenlaisia toimintamalleja, markkinoiden kehittymistä ja
menekinedistämistoimia, ”maatilan tuote” tai ”saariston tuote” nimikkeen alla tuotettujen
tuotteiden tuottajien yhteistyöryhmien perustamista ja menekinedistämistoimia.
Tukea lyhyiden toimitusketjujen perustamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää vain
toimitusketjuille, joissa viljelijän ja kuluttajan välillä on enintään yksi väliporras.
Paikallis-/lähimarkkinoiksi katsotaan pääosin maakunnan tai sitä vastaavalla alueella
tuotettujentuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen. Lähiruoka ja ruoan paikallisuus
liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin. Lyhyitä jakeluketjuja määrittää taloudellisten
toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu
sekä tuottajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet.
Maakuntataso, sitä vastaava tai pienempi aluetaso on luonteva paikallismarkkinat
monestakin syystä. Lähiruokaa aidoimmillaan tuottavat mikro- ja pienyritykset, jotka
tutkimusten mukaan hankkivat jalostamansa raaka-aineen lähinnä oman maakunnan
alueelta (elleivät tuota sitä itse), lisäksi yritysten päämarkkina-alue on oma maakunta.
Lisäksi alueellinen ruokakulttuuri on hyvin erilaista eri puolilla Suomea ja niissä on
nähtävissä maakunnallisia kulttuurieroja. Maakunta ei tässä yhteydessä ole vain
hallinnollinen alue, vaan historiallinen ja toiminnallinen alue, joka on muotoutunut
kulttuurin, elinkeinon, heimolaisuuden ym. kautta vuosisatojen aikana.
Hankkeessa voidaan tukea myös uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin
perustamista ja toimintaa.
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Hanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen tai valtakunnallinen. Hanke on
myös mahdollista toteuttaa kansainvälisenä tai siihen voi sisältyä kansainvälistä yhteistyötä.
Mitä:
Kehittämishanke, jossa on mukana vähintään kaksi osapuolta.
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 voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys,
tutkimusyksikkö tai kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys.
Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toteuttajalle. Mikäli toteuttaja on maaseudun
innovaatioryhmä, tuki kohdistuu vain sen toteuttamalle hankkeelle.
Kehittämishanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on hankkeen laatuun ja
laajuuteen nähden tarvittava osaaminen sekä riittävät taloudelliset ja toiminnalliset
edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Hanketukea voidaan myöntää vain
toimenpiteeseen, joka on järjestetty hakijan tavanomaisesta toiminnasta erillisen hankkeen
muotoon.
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Tukitaso:
Yhteistyöhankkeeseen, johon ei sisälly valtiontukea, voidaan myöntää tukea muu julkinen
rahoitus mukaan lukien 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Uuden klusterin toiminnan aloittamiseen julkista tukea voidaan myöntää enintään 100 000
euroa kolmen vuoden aikana.
Yhteistyöhankkeeseen, jossa hyödynsaajina ovat pienet yritykset ja jonka tuloksia
levitetään laajasti, voidaan myöntää tukea yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 25 artiklan
mukaisesti:
1. muu julkinen rahoitus mukaan lukien 80 % hyväksyttävistä kustannuksista
hankkeelle, jonka tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen
lisäystä sen oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai
palveluiden kehittämiseksi, prototyyppien rakentamiseksi tai näitä tukevaan
pilottihankkeeseen;
2. muu julkinen rahoitus mukaan lukien 60 % hyväksyttävistä kustannuksista
hankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja
tai palveluja sekä niiden markkinointia edeltävää pilottihanketta, testausta ja
esittelyä.
Yritysryhmälle, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 10 yritystä, tuki voidaan myöntää
niin, että tuki kohdennetaan osallistujayrityksille vähämerkityksisenä tukena. Tukea
voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien enintään 75 prosenttia
hyväksyttävistä kustannuksista.
Maaseudun innovaatioryhmien kustannuksista voidaan korvata 100 % hyväksyttävistä
kustannuksista.
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.
Tukeen oikeutetun klusterin tulee olla uusi tai aloittamassa uutta toimintaa.
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Toimenpiteessä ei toteuteta normaaliin yksittäisen yrityksen tai olemassa olevan
arvoketjun kasvuun liittyviä hankkeita tai alihankintana suoritettuja tutkimushankkeita,
ellei niiden tuloksia jaeta. Uuden kehitetyn prototyypin tai tuotteen kaupalliseen
tuotantoon tai hyödyntämiseen liittyvät kustannukset ja tuen saajien normaalin toiminnan
kustannukset jäävät myös tuen ulkopuolelle.
Jos kehittämisen kohteena on jo kaupallistetun tuotteen kehittäminen tai markkinointi, voi
tuettavana olla vain pienten yritysten toiminta.
Tuen ehdot ja tukitaso määräytyvät komission asetus (EU) N:o 651/2014 art. 25
mukaisesti kun kyse on valtiontueksi luettavista toimista.
Paikallisuus on määritelty maakunnan tai sitä vastaavan alueen sisällä tapahtuviksi
toiminnaksi.
Toimi näin:
Kehittämishankkeeseen voit hakea tukea alueesi ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.
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
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/hanketoimija/Sivut/maaseudun_hanketuet.aspx
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