MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTON (MAKERA) MAA- JA
ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVARAT
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ottaa vastaan vuotta 2017 koskevia tutkimus- sekä kehittämishankeesityksiä, jotka hyödyttävät maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti. Tutkimus- ja kehittämismäärärahoja
voidaan myöntää, mikäli maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa osoitetaan tarkoitukseen
varoja vuodelle 2017. Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämismäärärahalla rahoitetaan
ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka kohdistuvat elinkeinon
kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien
hoitamisessa tarvittavaa tietoa. Vuotta 2017 koskevat tarkemmat hakuohjeet sekä painopisteiden kuvaus
ovat osoitteessa www.mmm.fi/tutkimus (→ Hakuilmoitukset).
Maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämisrahoituksen painoalat vuodelle 2017
1. Elinkeinon kehittäminen, kannattavuus ja kilpailukyky
A. Pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen
B. Tuottajaorganisaatiot maataloustuotannon kannattavuuden ja elintarvikeketjun toiminnan
edistäjinä
C. Tilatason toimien ympäristötehokkuus ja niiden lisäarvo sekä tehokas tiedonvälitys
D. Kasvinterveys osana kannattavaa tuotantoa
2. Maatalouspolitiikan uudistamistarpeet ja –mahdollisuudet EU:n seuraavalle ohjelmakaudelle
3. Raaka-aineista elintarvikkeiksi
Kaikkien hankkeiden tulee esittää hankesuunnitelmassaan, miten tulokset viedään konkreettisesti käytäntöön
- tähän kiinnitetään arvioinnissa erityishuomiota. Hankkeiden tulee jo valmisteluvaiheessa ottaa
suunnitteluun mukaan tutkimuksen kannalta keskeiset sidosryhmät ja mahdolliset ulkopuoliset rahoittajat.
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että hankkeet ovat monitieteisiä ja että mukana on myös
elinkeinon tai muuta ulkopuolista rahoitusta erityisesti silloin, kun hankkeen aihepiiri tuo niille hyötyä.
Rahoitamme ensisijaisesti painopisteisiin osuvia hyviä hankkeita, mutta myös hyvin ulkopuolista
rahoitusta keränneet, elinkeinoa tukevat hankkeet ovat mahdollisia rahoitettavia, vaikka eivät olisi
suoraan painopisteissä.
Maa- ja metsätalousministeriön lomakkeelle nro 501004 (pdf) laaditut hakemukset on toimitettava maa- ja
metsätalousministeriöön viimeistään perjantaina syyskuun 30. päivänä 2016 klo 16.15 mennessä.
Allekirjoitetut hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti pdf-muotoisena tiedostona (sekä
hakemuslomake että liitteet) osoitteella kirjaamo@mmm.fi. Jos sähköinen lähettäminen ei ole mahdollista,
hakemukset toimitetaan osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriö/kirjaamo, PL 30, 00023 Valtioneuvosto
(Käyntiosoite: Hallituskatu 3 A, 00170 Helsinki). Hakemuslomakkeeseen tulee tällöin liittää
tutkimussuunnitelma liitteineen tulosteena, jonka tulee olla sivunumeroitu ja niputettu paperiliittimellä.
Hakemuslomakkeen kohdasta 3 rastitetaan ”Maatilatalouden kehittämisrahaston tutkimusvarat (MAKERA)”
ja siitä kohta ”Maa- ja elintarviketalouden t&k-hankkeet”. Tutkimus- ja kehittämismäärärahojen
hakemuslomake täyttöohjeineen on maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla osoitteessa
www.mmm.fi/tutkimus (lomakkeet ja ohjeet), samoin kuin rahoituksen yleiset ehdot. Lisätietoja MMM:ssä
antaa neuvotteleva virkamies Suvi Ryynänen, puh. 02 9516 2126. Sähköpostiosoite on muotoa
etunimi.sukunimi@mmm.fi.
HUOM 1! Seuraavan vuoden haku toteutetaan kaksivaiheisena eli alkuvuodesta 2017 on aiehaku ja jatkoon
päässeet hankkeet toimittavat varsinaisen hakemuksen alkusyksyllä 2017. Lisäohjeita tulee MMM:n
tutkimuksen sivuille.
HUOM 2! Maaseudun tutkimus- ja kehittämisrahoituksen haku siirtyy vuoden 2017 alkuun.
Täsmennetyt hakuteemat julkaistaan www.mmm.fi/tutkimus sekä www.maaseutupolitiikka.fi sivuilla.
Lisätietoja hausta antavat neuvotteleva virkamies Christell Åström (puh. 2095 16 2030) ja Antonia Husberg
(puh, 0295 16 2033). Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi.

