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MAASEUDUN INNOVAATIORYHMIEN (EIP) IDEAKARTOITUS 22.11.2018 – 31.1.2019
Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (”European Innovation Partnership”) tavoitteena on
lisätä maatalouden tai metsätalouden tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yritysten (maatalous, metsätalous, maataloustuotteiden jalostus tai biotalous) ja asiantuntijoiden välisenä yhteistyönä. Hanketta toteuttamaan muodostetaan maaseudun innovaatioryhmä, joka ratkaisee etukäteen
tunnistetun ongelman (innovaatio) tai saattaa uuden innovaation käytäntöön. Innovaatioiden avulla
tavoitellaan uudistumista alkutuotannossa sekä edistetään biotaloutta. Hankkeeseen voi sisältyä
myös pilotti-investointi, jonka avulla kokeillaan uuden idean toimivuutta käytännössä. Lisäksi hankkeessa kehitettyyn innovaatioon liittyvään, yksittäisen ryhmän jäsenen toteuttamaan investointiin on
mahdollista saada 20 % normaalia korkeampi tuki.
Maaseudun innovaatioryhmien tavoitteena on tuottaa tuloksia, jotka ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Hankkeen toimintaprosessi ja tulokset pitää julkaista sekä Suomessa että koko Euroopan unionissa.
Maaseudun innovaatioryhmä -hanketta toteuttaa EIP-ryhmä
EIP-ryhmän toiminnan lähtökohtana on alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttää innovaation. Tässä innovaatiolla tarkoitetaan merkittävää uudistusta, joka perustuu käytännössä
syntyneeseen tarpeeseen, ja joka onnistutaan saamaan käytäntöön.
Maaseudun innovaatioryhmä koostuu vähintään kahdesta osapuolesta/ yhteisöstä. On kuitenkin
suositeltavaa, että ryhmässä olisi mukana vähintään kolme osapuolta. EIP-ryhmään pitää aina kuulua vähintään yksi taho sekä kohdan 1 että 2 yhteisöistä:
1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät
biotalousalan yritykset
2. ratkaistavan ongelman/ innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim.
tutkijat, neuvojat, yhdistykset.
Maaseudun innovaatioryhmä -hankkeessa mukana olevat maatalousalan yritykset voivat olla maatiloja ja sellaisia maataloustuotteita jalostavia yrityksiä, joiden lopputuote määritellään edelleen maataloustuotteeksi (ns. Annex I -tuotteet). Mukana olevien metsätalousalan yritysten toimiala liittyy
metsänhoitoon, puun tuotantoon tai sellaisiin metsien hoidon ja käytön toimenpiteisiin, jotka edellyttävät puun jalostusta tai kauppaa, esim. puun korjuu ja kuljetukset. Biotalousalan yrityksistä mukana
voivat ovat sellaiset yritykset, jotka saavat raaka-aineensa maataloudesta tai metsätaloudesta tai
joiden tuottaman lopputuotteen (esim. bioenergia) käyttäjiä ovat maatalouden tai metsätalouden yritykset.
Maaseudun innovaatioryhmän idean ja/ tai uudistuksen on oltava yhteydessä ryhmässä mukana
oleviin alkutuotantoyrityksiin ja niiden toimintaan. Uudistus voi koskea alkutuotannon lisäksi esim.
toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta. Innovaatioryhmän ratkaiseman asian tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.
Maaseudun innovaatioryhmän toiminta toteutetaan kehittämishankkeena. Hanke on valtakunnallinen. Hankkeessa voi olla mukana myös kansainvälinen osa tai se voidaan toteuttaa osana kansainvälistä hankekokonaisuutta. Maaseudun innovaatioryhmän toiminta-aika on 1-3 vuotta.
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Tuensaajat
Hankkeeseen osallistuvat muodostavat yhdessä maaseudun innovaatioryhmän eli EIP-ryhmän.
Yksi mukana olevista tahoista toimii kuitenkin hankkeen vastuullisena toteuttajana, jolle tuki myönnetään. Vastuullisen toteuttajan olisi hyvä olla julkisoikeudellinen yhteisö, esim. kehittäjäorganisaatio. Hankkeessa tuensaajia voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi
pk-yritykset, tutkimusyksiöt tai kehittämisorganisaatiot, säätiöt, oppilaitokset, kunnat tai yhdistykset.
Ryhmässä mukana voi olla myös yksittäisiä henkilöitä ja/tai yrittäjiä.
Ideahaku
Maaseudun innovaatioryhmä -hankkeiden haku järjestetään 2-vaiheisena. Ensimmäinen vaihe on
nk. ideakartoitus, jolloin hakija toimittaa lyhyen, noin 1-2 -sivuisen (A4) kuvauksen hankeideasta
(ideakartoituslomake erillisenä liitteenä). Idealomakkeen voi lähettää ajanjaksolla 22.11.201831.1.2019 sähköpostiosoitteeseen: eip@mmm.fi .
Maaseudun innovaatioryhmän valintaryhmä valitsee parhaat ideat toiselle hakukierrokselle. Ennen
2-vaiheen hakukierroksen avautumista hakijoille järjestetään maaliskuussa 2019 yhteinen info-tilaisuus, jossa neuvotaan hakemuksen valmisteluun liittyviä asioita. Hakijat voivat osallistua myös
17.1.2019 järjestettävään jo rahoitettuja EIP-hankkeita esittelevään tilaisuuteen.
Hakumenettely ja valintaprosessi ideahaun jälkeen
Ideahaun jälkeen varsinaiseen hakuvaiheeseen valitut hakijat hakevat rahoitusta Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 Yhteistyö-toimenpiteen alatoimenpiteestä M16.1. ”Tuki
maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden mukaisten toimijaryhmien perustamiseen ja toimintaan” Maaseutuviraston ylläpitämässä Hyrrä-tietojärjestelmässä.
Toisen vaiheen hakuaika päättyy 31.5.2019.
Maa- ja metsätalousministeriön asettama maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä arvioi hakemukset asetettujen valintakriteereiden mukaisesti ja tekee esityksen rahoitettavista maaseudun innovaatioryhmistä.
Valinnan jälkeen hakemuksia ja päätöksiä hallinnoi Hämeen ELY-keskus.
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetaan noin 10-12 maaseudun innovaatioryhmää ohjelmakauden 2014-2020 aikana.

