Intervention nimi
Osaamisen kehittäminen - koulutus
Rahasto
Maaseuturahasto
Toimenpidetyyppi, johon kuuluu
Koulutus ja tiedonvälitys (Tietämyksen vaihto ja tiedottaminen Art. 72)
Alueellinen kattavuus
Tukikelpoisiksi määritellyt Manner-Suomen maaseutualueet.
Tähän liittyvät erityistavoitteet
Interventio on läpileikkaava ja se kattaa kaikki CAP-suunnitelman erityistavoitteet. Koulutukset liittyvät
seuraaviin erityistavoitteisiin:
a) Edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa, jolla varmistetaan elintarviketurva
b) parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä, mukaan lukien kiinnittämällä enemmän
huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisointiin;
d) edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa;
e) edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa;
f) edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään
elinympäristöjä ja maisemia;
h) työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon, sosiaalisen osallisuuden ja paikallisen kehittämisen
edistäminen maaseutualueilla, sisältää biotalouden ja kestävän metsätalouden;
i) parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan
vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen ravinto, elintarvikejäte
sekä eläinten hyvinvointi.
CAP-strategiasetuksen monialainen tavoite, jossa päämääränä on uudenaikaistaminen edistämällä ja jakamalla
tietämystä, innovointia ja digitalisointia maataloudessa ja maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä
Tulosindikaattori (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R.1 Enhancing performance through knowledge and innovation: Niiden henkilöiden lukumäärä, jotka
hyötyvät tuesta neuvontaan, koulutukseen, tiedonvaihtoon tai osallistuvat EIP: n operatiivisiin ryhmiin tai
muihin yhteistyöryhmiin / toimiin

Tuensaaja
Tuensaajana voivat olla julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt.
Vaatimukset, joilla tehokkaasti vastataan erityistavoitteisiin / Toimenpiteen kuvaus
Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, jotka parantavat yhteen tai useampaan CAP-suunnitelman
erityistavoitteisiin liittyvää osaamista. Tukea voidaan myöntää maatalouden, metsätalouden ja maaseudun
yritysten ja yhteisöjen osaamisen lisäämiseen sekä luonnon, ympäristön ja ilmaston suojeluun liittyvään
tiedon lisäämiseen, mukaan lukien ympäristökasvatus.

Osaaminen: Tavoitteena on parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen tarvittavaa osaamista sekä
lisätä kestävään ympäristöön, tuotantoon ja toimintaan sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen
sopeutumiseen liittyvää tietämystä. Uusimman tutkimustiedon välittämisen kautta mahdollistetaan
innovaatioiden käyttöönottoa ja parannetaan energiatehokkuutta. Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joilla
helpotetaan eri tavoin tieteellisen tiedon, innovaatioiden ja muun osaamisen saattamista viljelijöiden,
metsänomistajien, elintarvikealan toimijoiden ja muiden maaseudun yrittäjien ja yhteisöjen käyttöön sekä
lisätään johtamisosaamista.
Toimenpide kattaa kaikki relevantit toimet, joilla edistetään koulutuksen saatavuutta, jotka edistävät yhden
tai useamman erityistavoitteen toteutumista (6 artikla CAP suunnitelma-asetuksessa).
Osaamisen lisäämisen avulla lisätään maaseutuyrittäjien ja -yhteisöjen ja viljelijöiden tietämystä ja osaamista
ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, digitalisaation hyödyntämisestä sekä kasvatetaan uusiutuvan energian
tuotantoon ja käyttöön sekä energiansäästöön liittyvää osaamista. Tavoitteena on lisätä kestävään tuotantoon
ja toimintaan, EU:n laatujärjestelmiin, vesienhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen, geneettiseen
monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvää osaamista. Uusimman
tutkimustiedon välittämisen kautta mahdollistetaan innovaatioiden käyttöönottoa ja parannetaan
energiatehokkuutta. Toimenpiteellä lisätään yrittäjien ja maaseudun yhteisöjen osaamista ja yhteistyötä
uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi (esim. tuottajaorganisaatiot).

Tukikelpoisuusedellytykset
Tukikelpoisuusehdot määritellään tarkemmin kansallisessa laissa maaseudun kehittämisen tukemisesta
xx/2022 ja sitä tarkentavassa valtioneuvoston asetuksessa (xx/2022).
Osaamista voidaan kehittää hankkeilla toteuttamalla esimerkiksi verkkokoulutuksia, työpajoja,
vertaisoppimista, valmennuksia, esittelytoimia sekä tila- ja yritysvierailuja.
Jos osaamisen lisääminen kohdistuu rajattuun joukkoon (yritysryhmä) muita kuin alkutuotannon yrityksiä,
tuki voidaan myöntää vähämerkityksisenä tukena (de-minimis). Tukea voidaan myöntää muu julkinen
rahoitus mukaan lukien enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.
Toimenpiteessä ei tueta ammattiin tai tutkintoon johtavaa koulutusta, yleissivistävää koulutusta tai muiden
rahastojen toimenpitein toteutettavaa koulutusta.
Toimenpiteessä ei tueta viranomais- ja hallintotehtäviin kuuluvaa tiedonvälitystä ja tiedotusta.
Kehittämishanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset
edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Tuensaajalla tai, jos koulutushankkeen toteutukseen osallistuu muita
toteuttajia kuin tuensaaja, toteuttajalla on koulutushankkeen laatuun ja laajuuteen nähden riittävä
ammattitaito.
Tuen määrä
Investointiin haettavan tuen määrä on oltava hakemuksen perusteella vähintään x euroa, kun tuki haetaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.
Hankkeissa voidaan käyttää yksinkertaistettuja kustannusmenettelyjä tai kustannukset voidaan korvata
todellisten kustannusten mukaisesti.
Tuen perusteena olevien hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä investoinnin kokonaiskustannuksista
voi olla enintään 1 000 000 euroa, jonka yli meneviin kustannuksiin ei myönnetä tukea.

Tuen muoto ja tukitaso

Tuki myönnetään avustuksena.
Tukitasojen määrittely edellyttää CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksessa määritellyn enimmäistukitason [xx
%] ja kyseiseen toimenpiteeseen sovellettavien valtiontukisääntöjen enimmäistukitasojen ja tuen mahdollisten
enimmäismäärien yhteensovittamista.
Valtiontukisäännöt
Jos tuki muodostuu valtiontueksi, tukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä
Luettelo:
(tapauksessa joka ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 42 artiklan
soveltamisalaan).
Suunnitellut tuen yksikkökustannukset ja/tai alustava rahoitus
Tuotosindikaattorit
O.29: Number of training and advice operations or units supported by EAFRD
Suunnitellut
2023
2024
2025
2026
2027
yksikkökustannukset
ja/tai rahoitus
€

Tulosindikaattorit (Art. 99 (da) ja LIITE I)
R.1 Enhancing performance through knowledge and innovation: Number of persons benefitting from
support for advice, training, knowledge exchange, or participating in EIP operational groups or other
cooperation groups/actions.
R.24 Environmental/climate performance through knowledge: Number of persons benefitting from
advice, training, knowledge exchange supported by the CAP related to environmental-climate performance

Määrien oikeutus
enimmäisylätaso (%) tai enimmäismäärä (%/euroa)
Suunnitellut vuosittaiset tuotokset
O.29 Number of
training and
advice actions
carried out for
farmers and
non-farmers
(excluding
actions reported
under O.2)

2023
22

2024

2025

2026

2027
110

Alustava toimenpiteen kokonaisrahoitus (=yksikkökustannus*tuotos)
2023
35 000 000 €

2024

2025

2026

2027

