Erityisavustushaku maatalouden neuvontapalveluhankkeisiin avattu
Maa- ja metsätalousministeriö ottaa vastaan erityisavustushakemuksia 1-3 vuotisiin
maatalouden neuvontapalvelujen kehittämishankkeisiin. Hankkeiden tarkoituksena on
parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä erityisesti liiketoimintaosaamisen näkökulmasta.
Määräraha myönnetään momentilta 30.10.50 (Maaseudun elinkeinojen kehittäminen).
Määrärahaa on käytettävissä 5,356 miljoonaa euroa, josta noin 800 000 euroa on tarkoitus
käyttää tämän haun mukaisiin erityisavustuksiin. Määräraha vahvistuu lopullisesti
eduskunnan hyväksyttyä vuoden 2022 talousarvion. Hankeaika voi alkaa aikaisintaan
10.1.2022 ja hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.10.2024.
Määrärahaa voidaan myöntää laaja-alaisiin maatalouden kehittämishankkeisiin sillä
edellytyksellä, että hankkeet ovat kokonaisuutena arvioiden valtakunnallisia ja koko maan
kattavia.

Sovellettava lainsäädäntö ja muut ehdot
Hankkeisiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), maatalouden neuvontapalvelujen
valtionavusta annettua valtioneuvoston asetusta (431/2016) ja maa- ja metsätalousalan ja
maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetusta (komission asetus (EU) N:o 702/2014).
Avustettavan toiminnan hyväksyttävät kustannukset määritellään maatalouden
neuvontapalvelujen valtionavusta annetun valtioneuvoston asetuksen (431/2016) 6 §:ssä
sekä myöntöpäätöksen liitteessä.

Erityisavustuksen enimmäismäärä on 85 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.
Avustusta ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen, johon on jo myönnetty muuta julkista
rahoitusta.
Hankehaun yleistavoitteet
Hankkeiden tulee edistää elinkeinon kannattavuutta ja kilpailukykyä.
Hankkeissa tulee painottaa keskinäistä ja sisäistä yhteistyötä sekä verkostoitumista,
kumppanuutta, uusia neuvonnan toimintamalleja, tutkimustulosten jalkauttamista, uuden
tiedon ja teknologian hyödyntämistä sekä digiosaamisen kehittämistä.
Ympäristö- ja ilmastonäkökulmien huomioonottaminen tulee olla hankkeiden läpileikkaava
tavoite.
Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on kehittää neuvontaprosessia, jonka alussa
asetetaan tavoitteet, tehdään suunnitelma, toteutetaan suunnitelmaa, seurataan toteumaa
ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
Hankkeiden odotetaan tukevan tilojen hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen tunnetuksi
tekemistä sekä osaamisen ja hyvien käytäntöjen laajempaa hyödyntämistä.

Hankehaun painopisteet
Hankkeiden tulee vastata yhteen tai useampaan painopisteeseen:
1. yrityksen strategisen johtamisen ja markkinaosaamisen kehittäminen;
2. tuottavuuden ja laadun parantaminen;
3. riskienhallinta.
Hankkeiden valinta
Rahoitettavien hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa seuraaviin
seikkoihin:
-

relevanssi: yhteensopivuus valittuun painopisteeseen ja miten hanke toteuttaa esitettyjä
tavoitteita ja edistää niiden toteutumista
hankesuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus
tulosten käyttökelpoisuus, monistettavuus ja laajennettavuus
vaikuttavuus: tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuja määriteltyihin kysymyksiin ja tuottaa
lisäarvoa ja tiedollista hyötyä. Vaikuttavuutta tulee myös mitata.

Hankkeiden eduksi katsotaan, mikäli niissä hyödynnetään aiemmin neuvonnassa käytettyjen
suunnitelmien tai laskelmien seurantaa ja niiden johdosta tehtyjä toimenpiteitä.
Hakuaika
Hakuaika avautuu 29.11.2021 ja päättyy 7.1.2022 klo 16.15.
Hakemukset toimitetaan MMM:n kirjaamoon: kirjaamo.mmm@gov.fi
Hakemisessa käytetään lomakkeita ”Valtionavustusten hakulomake” ja ”Harkinnanvaraisten
valtionavustusten talousarvio ja tiliselvityslomake”. Hakemukseen tulee liittää erillinen
hankesuunnitelma.
Lisätietoja antaa Markku Himanen, MMM, etunimi.sukunimi@gov.fi. Puhelin
+358295162472.

