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LANDSBYGDENS INNOVATIONSGRUPPER (EIP): IDÉEFTERLYSNING 22.11.2018–31.1.2019 
 
Målet med landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper (”European Innovation Partners-
hip”), är att förbättra jordbrukets och skogsbrukets produktivitet, effekter och hållbarhet i samarbete 
mellan branschföretag (jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter eller bioekonomi) 
och branschexperter. För att genomföra projektet bildar man en innovationsgrupp som löser tidigare 
identifierade problem (en innovation) eller realiserar nya innovationer. Med innovationerna vill man 
förnya primärproduktionen och främja bioekonomin. Projektet kan också inbegripa en pilotinveste-
ring med hjälp av vilken det testas hur en ny idé fungerar i praktiken. För en investering som en en-
skild medlem i en grupp genomför i anslutning till den innovation som tas fram inom projektet kan 
dessutom beviljas ett stöd som är 20 % högre än normalt. 
 
Målet med landsbygdens innovationsgrupper är att ta fram resultat som är fritt tillgängliga för alla. 
Projektets verksamhetsprocess och resultat ska offentliggöras såväl i Finland som i hela Europeiska 
unionen. 
 
Landsbygdens innovationsgruppsprojekt genomförs av EIP-grupper 
 
Utgångsläget för en EIP-grupp är att det finns ett problem i primärproduktionen som i och med att 
det löses leder till en innovation. Med en innovation avses här en betydande reform som utgår från 
ett behov och som med framgång kan omsättas i praktiken.  
 
Landsbygdens innovationsgrupp ska bestå av minst två parter/sammanslutningar. Det rekommen-
deras dock att minst tre parter deltar i gruppen. I gruppen bör ingå åtminstone en sammanslutning 
från bägge dessa kategorier: 
 

1. företag inom jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter eller/och därtill 
knutna bioekonomiföretag 

2. sakkunnigorganisationer som är viktiga med tanke på innovationen/det problem som ska 
lösas, t.ex. forskare, rådgivare, föreningar.  
 

Till de företag inom jordbrukssektorn som är med i ett innovationsgruppsprojekt kan höra gårdar och 
jordbruksproduktförädlande företag, vars slutprodukter fortsatt klassificeras som jordbruksprodukter 
(s.k. Annex I-produkter). Verksamhetsområdet för de medverkande skogsbruksföretagen rör skogs-
vård, virkesproduktion eller sådana skogsvårds- och skogsanvändningsåtgärder som förutsätter vir-
kesförädling eller -handel, t.ex. virkesdrivning och transporter. När det gäller bioekonomisektorn kan 
de medverkande företagen vara företag som får sina råvaror från jord- eller skogsbruket eller vars 
slutprodukter (t.ex. bioenergi) används av företag inom jord- eller skogsbruket. 
 
Innovationsgruppens idéer och reformer ska hänföra sig till de primärproduktionsföretag som är 
medlemmar i gruppen samt till deras verksamhet. Förutom att reformen rör primärproduktionen kan 
den handla om effektivitets- och produktivitetsförbättrande handlingssätt och -mönster. Den fråga 
som innovationsgruppen löser bör vara ny, eller så ska den inte tidigare ha testats i Finland.  
 
Innovationsgruppens verksamhet sker i form av ett utvecklingsprojekt. Projektet är landsomfattande. 
Projektet kan också inbegripa en internationell del eller genomföras som ett led i en internationell 
projekthelhet. Gruppens verksamhetstid är 1–3 år.  
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Stödmottagarna 
 
Projektdeltagarna bildar tillsammans en innovationsgrupp för landsbygden, dvs. en EIP-grupp. En 
av de medverkande parterna är projektets ansvariga genomförare, till vilken stödet beviljas. Den an-
svariga genomföraren ska gärna vara en offentligrättslig sammanslutning, t.ex. en utvecklarorgani-
sation. Stödmottagare kan vara offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar, t.ex. små 
och medelstora företag, forskningsenheter eller utvecklarorganisationer, stiftelser, läroanstalter, 
kommuner eller föreningar. I gruppen kan också ingå enskilda och/eller företagare. 
 
Idéefterlysning 
 
Ansökan i anslutning till landsbygdens innovationsgruppsprojekt sker i två faser. Den första fasen är 
en s.k. idéefterlysning till vilken sökanden ska lämna in en 1–2 sidor lång beskrivning (A4) av en 
projektidé (blankett som separat bilaga). Blanketten sänds till e-postadressen eip@mmm.fi under 
tiden 22.11.2018-31.1.2019.  
 
Urvalsgruppen för landsbygdens innovationsgrupp väljer ut de bästa idéerna som går vidare till den 
andra fasen. Innan ansökningsomgången i fas 2 öppnas ordnas i mars 2019 ett informationsmöte 
för sökandena där de får råd i frågor som gäller ansökan. Sökandena kan också delta i ett informat-
ionsmöte den 17 januari 2019 då man presenterar EIP-projekt som redan fått finansiering. 
 
Ansöknings- och urvalsprocessen efter idéefterlysningen 
 
De sökande som utifrån idéefterlysningen valts ut till den egentliga ansökningsfasen söker finansie-
ring ur medlen för underåtgärd M16.1 (Stöd till inrättande och drift av operativa grupper, inom det 
europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket) till åtgärden 
Samarbete i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 i Lands-
bygdsverkets informationssystem Hyrrä.  
Ansökningstiden för den andra fasen löper ut 31.5.2019. 
 
Urvalsgruppen för landsbygdens innovationsgrupper, som tillsatts av jord- och skogsbruksministe-
riet, bedömer ansökningarna enligt urvalskriterierna och kommer med förslag till innovationsgrupper 
som ska beviljas finansiering. 
Efter valet administreras ansökningarna och besluten av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Ta-
vastland. 
 
Ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 finansieras ca 10 - 12 
innovationsgrupper under programperioden 2014–2020.  
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