Maaseudun innovaatioryhmät (EIP)
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Yhteistyö (Art. 71); Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP (Art. 114)
Alueellinen kattavuus
Tukikelpoisiksi määritellyt Manner-Suomen maaseutualueet.
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Toimenpide on läpileikkaava, joten se voi kohdentua yhteen tai useampaan CAP-suunnitelman yhdeksästä
erityistavoitteesta (CAP-suunnitelma-asetus, art. 6).
Tulosindikaattorit
R. 1. Tieto ja innovaatiot parantavat tuloksellisuutta: Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka hyötyvät neuvontaan, koulutukseen tai tiedonvaihtoon liittyvästä tuesta tai osallistuvat EIP-ryhmään tai muuhun yhteistyöryhmään tai toimeen.
Tavoite: EIP-ryhmiin osallistuvia 240 henkilöä
Tuensaaja
Tuensaaja (hankkeen vastuullinen toteuttaja) voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta, yhdistys tai luonnollinen henkilö (maatalousyrittäjä, jolla on Y-tunnus). 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.
Tuensaajalla on oltava hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden tarvittava osaaminen, sekä riittävät taloudelliset
ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin
Maatalouden ja sen elinkeinorakenteen on tarpeen uudistua, jotta toimeentulo maaseudulla voidaan varmistaa. Biotalouden mahdollisuuksien ja uusien innovaatioiden muuttuminen liiketaloudelliseksi toiminnaksi
edellyttää uudenlaista yhteistyötä maa- ja metsätalouden alkutuotannon sekä arvoketjujen sisällä ja välillä,
tutkimustiedon nopeampaa soveltamista sekä yli sektorirajojen ja eri toimijoiden välillä tapahtuvaa kehitystyötä.
Toimenpiteen hankkeita toteuttavat yhteistyössä maaseudun innovaatioryhmät eli EIP-ryhmät. Niiden toiminnassa yhdistyvät alkutuotantoyrittäjien käytännönläheinen osaaminen ja muiden asiantuntijoiden (esim. tutkijat, neuvojat, pk-yritykset, yhdistykset) tietämys. EIP-ryhmä ratkaisee etukäteen tunnistetun, alkutuotantoyrittäjien tarpeisiin liittyvän ongelman ja julkaisee syntyneen innovaation/ tuloksen CAP-suunnitelma-asetuksen
artiklan 114 mukaisesti maaseutuverkoston avustuksella. EIP-ryhmät ovat kiinteässä yhteistyössä myös AKISjärjestelmän toimijoiden, mm. neuvojien, ja kansalliseen AgriHubi-verkoston kanssa, jotta uuden tiedon ja
innovaatioiden leviämistä ja soveltamista voidaan nopeuttaa.
EIP-ryhmät voivat olla alueellisia, valtakunnallisia tai kansainvälisiä. Hankkeeseen voi liittyä kansainvälistä
yhteistyötä esim. muiden EU-jäsenvaltioiden EIP-ryhmien kanssa. EIP-hanke voi myös liittyä tai tehdä yhteistyötä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitusta saavan hankkeen kanssa.
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Hankkeeseen voi liittyä myös investointeja silloin kun investointi liittyy EIP-ryhmässä kehitettävään innovaatioon. Investointi toteutetaan kuitenkin erillisenä hankkeena ja sen mahdollisesta tukemisesta päätetään asianomaisen tukijärjestelmän perusteiden mukaisesti. Investoinnin tukitaso voi tällöin olla enintään 20 % korkeampi, kuin jos hankkeella ei olisi kytkentää maaseudun innovaatioryhmän toimintaan.
Tukikelpoisuusedellytykset
Tukea voi myöntää sellaisen yhteistyön edistämiseen, johon osallistuu vähintään kaksi toimijaa ja jonka tavoitteena on uuden innovaation kehittäminen, kokeilu, käyttöönotto ja/tai markkinoille saattaminen artiklan 6
erityistavoitteiden saavuttamiseksi.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on maaseudun innovaatioryhmän perustaminen ja siihen liittyvien toimien
toteuttaminen maatalouden tuottavuuteen ja kestävyyteen liittyvän Euroopan Innovaatiokumppanuuden (EIP)
mukaisesti (CAP-suunnitelma-asetus, artikla 114). Maaseudun innovaatioryhmän toimijoista vähintään yhden
on oltava alkutuotantoyrittäjä (maatalous, metsätalous tai näihin liittyvä biotalous tai elintarviketuotanto).
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää hankesuunnitelman, hankkeen tulokset ovat
yleisesti hyödynnettävissä ja niistä viestitään kansallisen maaseutuverkoston ja eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden verkoston (EIP-AGRI) kautta.
Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki on tuen kohteena olevan toiminnan kannalta tarpeellinen.
Hankesuunnitelmaan on sisällytettävä tavoitteet / innovaatio, johon hanke pyrkii, sen saavuttamiseksi
tarvittavat toimet ja toteutumisen arviointiperusteet, perustettavan EIP-ryhmän (suunnitellut) jäsenet sekä
suunnitelma, miten hankkeesta ja sen tuloksista viestitään. Lisäksi esitetään arvio toteutusajasta, kokonaiskustannuksista ja kokonaisrahoituksesta. Toteutettavan toiminnan tulee olla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.
EIP-hankkeiden toteutusaika voi olla enintään viisi vuotta.
Tukityypit
EIP-ryhmän valmistelu
Tukea voidaan myöntää EIP-ryhmän perustamiseen ja EIP-hankkeen valmisteluun.
Valmisteluraha myönnetään hakemuksen perusteella kertakorvauksena, joka voi olla enintään 5000 euroa.
Valtakunnalliset EIP-ryhmät
Tuen myöntäminen valtakunnalliselle EIP-ryhmälle keskitetään yhteen ELY-keskukseen. EIP-ryhmässä on
oltava jäseniä useammalta kuin yhdeltä alueelta. EIP-ryhmä voi olla myös kansainvälinen tai sen toiminta voi
sisältää kansainvälistä yhteistyötä. EIP-hankkeiden valinnasta tekee esityksen valintaryhmä, jossa ovat edustettuina asiantuntijoita hallinnosta ja muista hankkeiden sisällön ja tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseen tarvittavista tahoista.
Alueelliset EIP-ryhmät
Tuen alueelliselle EIP-ryhmälle myöntää ELY-keskus. EIP-ryhmän toiminta on pääosin ko. alueella.
Tuki voidaan myöntää myös viljelijäryhmän toimintaan silloin kun toiminta liittyy uuden innovaation kehittämiseen.
Tuen määrä ja tukitaso
Tuki myönnetään avustuksena.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa määritellyn enimmäistukitason
[100 %] ja kyseiseen toimenpiteeseen sovellettavien valtiontukisääntöjen enimmäistukitasojen ja tuen
mahdollisten enimmäismäärien yhteensovittamista.
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EIP-ryhmän valmistelutuki myönnetään kertakorvauksena enintään 5000 euroa.
Valtiontukisäännöt
Jos tuki muodostuu valtiontueksi, tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä.
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattorit
Julkinen kokonaisrahoitus
Suunnitellut yksik- 2023
kökustannukset
ja/tai rahoitus
Myönnöt, €
250 000
Loppuun maksetut, €

2024

2025

2026

2027

2028-29

250 000

250 000

250 000
250 000

250 000
250 000

250 000

Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
2023
2024
O.1
EIP- 10
20
hankkeiden
lukumäärä,
myönnetty
0
Päättyneet
R1. EIP-hank- 30
keisiin osallistuvien lukumäärä;
myönnetyt
0
Päättyneet

2025
20

2026
15

2027
15

2028-29

0
60

0
60

10
45

20
45

50

0

0

30

60

150

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
Myönnöt, milj. €
Maksut, milj. €

2023
2,50
0

2024
5,00
0,50

2025
5,00
1,50
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2026
3,75
2,50

2027
3,75
4,00

2028-29
11,50

