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Alueellinen maaseudun kehittämisen
strategia ja suunnitelma
•
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•
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ELY -keskuksen valmisteluvastuu,
ministeriölle syyskuun 2013 loppuun.
Strategia (toimitettu v. 2012):
Alueen ja kauden tulosten arviointia
Analyysi mahdollisuuksista ja heikkouksista
Strategia vuoteen 2020 tai kauemmas
Priorisoinnit
Alueen suunnitelma
Valintakriteerit
Yhteensovitus, täydentävyys
Yhteistyö, vastuut

Uutta alueellisissa toimissa kaudelle 2014 2020
• sähköinen asiointi ja hallinnon menettelyjen yhdenmuk.
• yksinkertaistetut kustannusmenettelyt
- lump sum, flat rate ja mahdoll. yksikkökustann.

• yhteistyö, neuvonta ja maatalouden investoinnit nykyistä
laajempina ohjelmaan
• toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia
• periaatteena täydentävyys muiden rahoitusten kanssa alueilla
ja valtakunnallisesti
• tekninen apu, maaseutuverkosto ja –yksikkö jatkuvat sisällöllisiä ja toiminnallisia muutoksia.

Maaseudun yritystuki
Tavoitteena toimivien yritysten kehitys, uudistuminen ja
kasvu, uudet tuotteet, palvelut ja innovaatioiden realisoituminen,
uusien yritysten syntyminen.
Maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja työllisyys paranee.
Tukitasot ja yksityiskohdat valmistelussa.
Yhteensovitus TEM kansalliset / EAKR / ESR / EMKR

>RAHA
>TYÖPAIKAT
• investoinnit
• kehittäminen, innovointi (kokeilut)
• perustaminen (ei elintarvikkeiden ensiasteen jalostus)

Kehittämistoimenpiteet
• Hanketyypit: 1) kehittämishanke ja 2) yleishyödyllinen investointi
• Toteutustapa: paikalliset, alueelliset, alueiden väliset,
valtakunnalliset ja kansainväliset (yhteistyö-toimenpide)
• KOULUTUS ja TIEDONVÄLITYS
- järjestäminen, toteuttaminen, hankinnat
- voi sisältää yrityksille räätälöityjä osia, mutta vrt. tilojen
ympäristöneuvonta
• LEADER –toimenpiteenä voi olla laajempi sisältö
• PALVELUIDEN JA KYLIEN KEHITTÄMINEN
- pieninfrastruktuuri – ei enää laajakaistojen runkoverkkoja
- suunnittelu, pilotointi, toteutus, investoinnit
• Julkisen tuen taso maks. 100 %, jos yrityksiä mukana hankkeessa,
tukitaso alhaisempi. Valtiontukisäännöt huomioitava.

Yhteistyö –toimenpide
• Tukee ohjelman kaikkia 6 prioriteettia ja erityisesti läpileikkaavaa
”innovatiivinen kasvu” -tavoitetta
• Biotalouden kehitys, maatalous ja ympäristö, elintarvike- ja
metsäala, horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö, biotalouden
uudet yhteistyöklusterit, maaseudun elinkeinorakenteen
monipuolistaminen, maaseudun hyvinvointipalvelut, laatujärjestelmät,
tuottajaryhmien luominen, lähiruoka jne. jne.
• Vrt. hankkeet, jotka nykyisellään "elinkeinojen kehittämistä" alueilla
tai alueiden välisinä
• Ei rajauksia osallistujien määrän tms. suhteen
• UUTTA:
§ pilotointi ja demonstraatiohankkeet, uusien klustereiden luominen
§ kansainvälinen yhteistyö
§ yhteen sovitettuja hankkeita muiden rahastojen kanssa

EIP (European Innovation Partnership)
Maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja kestävyyttä
koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus
•
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HUOM: alustavaa suunnittelua:
Toteuttajina:
EIP-ryhmät /maaseudun innovaatioryhmät, jotka valintaryhmä hyväksyy
kriteereiden perusteella. Voi olla temaattisia, ei paikallisia. Yksi taho vastaa
ryhmän koordinaatiosta (hankehallinnoija).
Kriteereinä esim: -tavoitellun innovaation haasteellisuus
-ryhmä kokoaa tarkoituksenmukaisen joukon, jossa edustettuna sekä alkutuotanto, että tutkimus / toimijaketju jne.
-suunnitelman laatu
Mikäli teema-* ja kv-yhteydet kunnossa, voi hakea myös Horizon 2020
rahoitusta.
Nyt Thematic Network* perusteilla luomun, sikojen terveyden ja
Verkostoyksikkö toimii kytkijänä EU:n Service Pointiin, joka välittää ideoita
ja kytkentöjä.
Hallinnollisesti voitaisiin toteuttaa mukaillen valtakunnallisten hankkeiden mallia.

LEADER -toimintatapa 2014 - 2020
Tavoite: ryhmät toimivat aktiivisina paikallisen innovaatioympäristön rakentajina,
edistävät uusiin aloitteisiin kannustavaa ilmapiiriä, tukevat aktiivista
kansalaisuutta mm. luomalla ja ylläpitämällä uudenlaisia vaikuttamiskanavia ja
mm. palveluiden kokeiluja

• Leader –toimintamallilla vähintään 5 % maaseuturahaston
kehyksestä
• vapaammat ehdot → toteuttaa suoraan prioriteetteja
• toimintamallien uudistuminen, yhdistysten ja yritysten tukeminen,
kokeilujen mahdollistaminen
• strategialuonnokset arvioitavina.
• aluemääritykset, kuntien sitoutuminen jne.
• kalatalouden paikallinen toiminta sovitetaan yhteen. Kaupunkien
paikallinen toiminta lähinnä ESR -rahoituksella
• virallinen haku, kun ohjelma on toimitettu komissioon
• ryhmien hyväksyminen kun ohjelma hyväksytty

Rakennetuet
• Tavoitteena on
- elinkeinon uudistaminen maatilojen kilpailukyvyn, tuottavuuden ja
elinkelpoisuuden parantamiseksi
- ympäristön tilan ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen.

• Nykyiseen kauteen nähden ympäristöinvestoinnit korostuvat
• Tukimuodot: avustus, korkotuki ja takaus
• Pienissä investoinneissa tuen muotona vain avustus, nykyisin
myös korkotuki. Tämän muutoksen tavoitteena on
hallinnointityön vähentäminen.

Lisää tietoa tulevan
kauden valmistelusta
www.maaseutu.fi

