
GÅRDSBRUKETS UTVECKLINGSFONDS (MAKERA) FORSKNINGS- OCH 

UTVECKLINGSANSLAG FÖR JORDBRUK OCH LIVSMEDELSEKONOMI 

 
Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) tar emot förslag till forsknings- och utvecklingsprojekt för år 2017 

som brett gagnar jordbruket och livsmedelsekonomin. Forsknings- och utvecklingsanslag kan beviljas 

förutsatt att gårdsbrukets utvecklingsfond reserverar medel för detta i dispositionsplanen 2017. 

Utvecklingsfondens anslag för jordbruk och livsmedelsekonomi beviljas i första hand för forsknings-, 

utvecklings- och utredningsprojekt som gäller näringens lönsamhet och utveckling av näringens 

konkurrenskraft på ett hållbart sätt eller som producerar information som behövs för att utföra 

förvaltningsområdets uppgifter. Närmare ansökningsanvisningar 2017 och en beskrivning av fokusområdena 

finns på www.mmm.fi/tutkimus (→ Hakuilmoitukset). 

 

Fokusområden för forsknings- och utvecklingsanslaget för jordbruk och livsmedelsekonomi år 2017  

 

1.  Näringens utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft  

A. Att förbättra konkurrenskraften på lång sikt  

B. Producentorganisationerna som främjare av jordbruksproduktionens lönsamhet och 

livsmedelskedjans verksamhet  

C. Miljöåtgärdernas effektivitet på gårdsnivå, mervärdet av dem och effektiv 

informationsförmedling  

D. Växtskydd och lönsam produktion 

2.   Behoven och möjligheterna att reformera jordbrukspolitiken under EU:s nästa programperiod 

3.  Från råvara till livsmedel 

 

Av alla projektplaner ska framgå hur resultaten omsätts i praktiken – vid bedömningen fästs särskild vikt vid 

detta. De intressentgrupper som är viktiga med tanke på forskningen och eventuella externa finansiärer ska 

tas med i projekten redan i planeringsfasen. Vid bedömningen fäster man vikt vid att projekten är 

tvärvetenskapliga och innehåller finansiering från näringen eller någon annan utomstående aktör i synnerhet 

i det fallet att projektets temaområde ger dem fördelar. Vi finansierar i första hand bra projekt som 

koncentrerar sig på fokusområdena, men det är även möjligt att finansiera projekt som har lyckats få 

bra med extern finansiering och som stöder näringen, även om de inte direkt gäller fokusområdena. 

 

Ansökningarna görs på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 501004 (pdf) och skickas till jord- och 

skogsbruksministeriet senast fredagen den 30 september 2016 kl. 16.15. De undertecknade 

ansökningarna ska i första hand sändas elektroniskt i pdf-format (såväl ansökningsblanketten som 

bilagorna) till kirjaamo@mmm.fi. Om detta inte är möjligt, kan ansökningarna sändas per post till adressen 

Jord- och skogsbruksministeriet/registratorskontoret, PB 30, 00023 Statsrådet (Besöksadress: 

Regeringsgatan 3 A, 00170 Helsingfors). Tillsammans med ansökningsblanketten lämnas en forskningsplan 

och bilagor i form av en utskrift som sidnumreras och fästs ihop med en häftklammer. I punkt 3 på 

ansökningsblanketten kryssar man under rubriken "Forskningsmedel ur Gårdsbrukets utvecklingsfond 

(MAKERA)" i rutan "Jordbruk och livsmedelsekonomi". Blanketten för ansökan om anslag för forskning 

och utveckling samt ifyllningsanvisningarna finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: 

www.mmm.fi/tutkimus (blanketter och anvisningar), likaså de allmänna villkoren för finansieringen. 

Närmare information ger konsultativa tjänstemannen Suvi Ryynänen, tfn 02 9516 2126, e-post: 

fornamn.efternamn@mmm.fi. 

 

OBS 1! Nästa års ansökningsomgång är delad i två etapper: i början av 2017 söker vi projektidéer och de 

projekt som går vidare lämnar den egentliga ansökan på förhösten 2017. Ytterligare anvisningar kommer att 

finnas på JSM:s webbsidor.   

 

OBS 2! Ansökan om anslag för landsbygdsforskning och -utveckling ordnas i början av år 2017. Preciserade 

temaområden publiceras på www.mmm.fi/tutkimus och www.maaseutupolitiikka.fi. Ytterligare 

upplysningar om uppgifterna ger konsultativa tjänstemannen Christell Åström, tfn 0295 16 2030 och 

Antonia Husberg, tfn 0295 16 2033, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi. 
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