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Ohjelman ja säädösten valmistelun tilanne
Valmiit:
• EU:n parlamentin ja neuvoston asetukset: yleisasetus,
maaseutuasetus, horisontaaliasetus.
• EU:n komission delegoidut asetukset ja täytäntöönpanoasetukset (4kpl).
• EU:n valtiontukisäännöt: yleinen ryhmäpoikkeusasetus,
maa- ja metsätalousalaa koskeva ryhmäpoikkeusasetus,
de minimis –asetus, valtiontukisuuntaviivat.
• Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014).
Kesken/hyväksymättä:
• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.
• Lain 28/2014 muutos.
• Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisen
tukemisesta.
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=> Osa tässä esityksessä kerrottavista
asioista ei siis ole lopullista tietoa.
Koskee erityisesti yksityiskohtia ja
tulkintoja.
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Maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella
2014-2020 / ohjelmarakenne
1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
2014-2020
2. Keski-Suomen alueellinen maaseudun
kehittämissuunnitelma 2014-2020
3. Leader-ryhmien paikalliset kehittämisstrategiat:
- Maaseudun Kehittämisyhdistys VIISARI ry
- JyväsRiihi ry
- Maaseutukehitys ry
- Vesuri-ryhmä ry
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Suomella kolme strategista painopistettä
Maaseutuohjelmalla:
Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä
yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.

Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista
omaehtoista toimintaa.
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Manner-Suomen maaseutuohjelmaan valitut
toimenpiteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koulutus ja tiedonvälitys
Neuvonta
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
Palveluiden ja kylien kehittäminen
Ympäristökorvaukset
Luonnonmukainen tuotanto
Luonnonhaittakorvaukset
Eläinten hyvinvointi
Yhteistyö ja innovaatiot
Leader
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Ohjelman varat toimenpiteittäin
Luonnonhaittakorvaukset***
Ympäristökorvaukset
Luonnonmukainen tuotanto
Eläinten hyvinvointi
Neuvonta
Maatilainvestoinnit ja ei-tuotannolliset investoinnit*
Nuorten viljelijöiden aloitustuki**
Maataloustuotteiden kauppa, jalostus ja/tai kehittäminen
Yrityksen perustaminen ja investoinnit
Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP)
Koulutus ja tiedonvälitys
Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen
Leader
Tekninen apu

Julkinen rahoitus yhteensä 8 265 miljoonaa euroa
* Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euro
** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa
*** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 1 924 milj. euroa
Yritysrahoitus 301 M€, yhteistyö ja EIP 160 M€, koulutus 80 M€, palvelut 80 M€, LEADER 300 M€
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Maaseudun hanketuet
• Kehittämishankkeita toteutetaan seuraavissa Manner-Suomen
ohjelman toimenpiteissä:
- Koulutus ja tiedonvälitys
- Palveluiden ja kylien kehittäminen
- Yhteistyö ja innovaatiot

• Hanketyypit:
- Kehittämishanke
- Yleishyödyllinen investointihanke
- Leader: teemahanke

• Hanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen,
valtakunnallinen (tai kansainvälinen).
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Toimenpiteiden yhteen sovitus

LEADER –ryhmien hankkeet

Hanke merkitään hallitsevalle toimenpiteelle/alatoimenpiteelle
(EU N:o 808/2014 art 11 (3)) - noudattaen esim. säädettyjä tukitasoja.
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Koulutus ja tiedonvälitys
(toteutetaan kehittämishankkeena)

•Tuttu toimenpide, mutta rajatumpi kaudella 2014-2020
• Ammatillinen koulutus, maa- ja metsätalousala sekä pk-yrittäjät
kohderyhmänä
• Voi sisältää yrityksille räätälöityjä osia, tila- ja yritysvierailut
• Monimuotokoulutus
• Tiedonvälityshankkeissa demonstraatiot mahdollisia, ns.
esittelyhankkeisiin voi sisältyä myös investointikustannuksia
• Valtiontukisäännöt huomioitava, mm. tukitasot
• Leader-toimenpiteenä voi olla laajempi sisältö, mm.
maaseudun asukkaiden koulutukset ja tiedonvälitystoimet
Julkisen tuen enimmäistaso 100 %.
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Maaseudun palvelujen ja kylien
kehittäminen
(toteutetaan kehittämishankkeena tai yleishyödyllisenä
investointihankkeena)
Laaja toimenpide, tuttuja elementtejä
• Maaseudun palvelumallien kehittäminen ja uudistaminen,
kokeilut.
• Kylien kehittämishankkeet, monipuoliset mahdollisuudet.
• Pieninfrastruktuuri – pienimuotoiset investoinnit mm.
tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi, mutta ei laajakaistojen
runkoverkkoja.
• Suunnittelu, toteutus, investoinnit.
• Julkisen tuen enimmäistaso 100 %, investoinneissa 75 %.
Jos yrityksiä mukana hankkeessa, tukitaso alhaisempi.
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Yhteistyö ja innovaatiot
(toteutetaan kehittämishankkeena)
Uusi toimenpide, mutta toteuttaa meillä tuttua toimintamallia
- elinkeinojen kehittämishanke, mutta yrityslähtöisempi, joka vaikuttaa
tukitasoihin (julkisen tuen enimmäistaso 90 %).
Antaa uusia välineitä käyttöön uusille hankkeille:
- saa tehdä ketjuyhteistyötä tai viljelijöiden / yrittäjien yhteistyötä ilman
kokorajoituksia
- saa rakentaa uusia klustereita (esim. biotalous)
- saa rakentaa alueellisia brändejä ja edistää menekkiä
- voi rakentaa yrittäjäyhteistyötä, laatua, lähiruokaketjuja
- voi pilotoida / demonstroida uusia innovaatioita (investoinnit)
- voi kehittää kansainvälistä yhteistyötä EU:n alueella
- Horisontti 2020 -tutkimushankkeet mahdollisia kumppaneita
- Yhdessä muiden rahastojen hankkeiden kanssa isoja kokonaisuuksia
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Määritelmiä (VNA-luonnos 5.11.2014)
• Esittelytoimi: uuden innovaation, taidon tai toimintamallin
esittelyä, jonka tarkoituksena on niiden käytön leviäminen ja
toiminnan kehittyminen.
• Pilotti: tuotteen, palvelun tai menetelmän testausta pienessä
mittakaavassa, jotta voidaan arvioida sen mahdollisuuksia
menestyä täydessä mittakaavassa tai varsinaisilla
markkinoilla.
• Yhteistyöhanke: kahden tai useamman julkisoikeudellisen tai
yksityisoikeudellisen yhteisön ryhmän tai näiden yhdistelmän
toimintasuunnitelmaan perustuva yhteistyö, jonka
tarkoituksena on edistää ohjelman painopisteiden mukaisia
uusien toimintatapojen luomista ja niiden käyttöönottoa sekä
innovaatioiden ja muiden uudistusten kehittämistä
maaseutuelinkeinojen edistämiseksi.
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Yhteistyöhankkeen tukemisen edellytykset (VNAluonnos 5.11.2014)
Yhteistyöhankkeena tukea voidaan myöntää sellaiseen elinkeinotoimintaa
tukevaan hankkeeseen, joka aitoon yhteistyöhön perustuen kehittää ja
edistää:
1) uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa,
elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa
prosesseissa;
2) uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia ja
testausta;
3) maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä;
4) elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa
arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden
markkinointia;
5) energian säästöä ja innovatiivisia ilmastonmuutokseen sopeuttavia ja
ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä;
6) uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa;
7) hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä;
8) mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä,
matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten
maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta.
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Yhteistyöhankkeen mahdolliset kumppanuudet
Aina vähintään 2 partneria. Mahdollista myös vain yritysten toteuttaa
keskenään. Jos alle 10 yritystä voi olla de miminis-tukena
Tutkimus
Muut /
Alkutuotanto laajasti H 2020 asiantuntijat

Muut
yritykset

3. Maaseudun innovaatioryhmä = OG –ryhmä, joka maa- metsätalouden
alalla kehittää jotain tiettyä innovaatiota
(valintaryhmä)
2. Maatalouden / metsätalouden (+biotalous) hankkeet, joissa mukana
tutkimus/neuvonta + alkutuotanto, tuottajaryhmät jne.
(valinta alueella)

1. Yhteistyöhanke, joka edistää elinkeinoja ja luo lisäarvoa
(kaikki toimialat ja yhteistyömuodot, valinta alueella)

paikallisia, alueellisia, alueiden välisiä, kansainvälisiä tai valtakunnallisia.
Sivu 15

Tavoite: 300 kpl 1 ja 2 tyypin hanketta ja
10 innovaatiohanketta kaudella

1 1
11
1
1 1 1
1 11
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3
3
3

2
2 2 2
2 2 2
2 2

[ t&k&i –valtiontuki tasot ja
klustereille de minimis ?]

Maaseudun innovaatioryhmä
Tavoitteena ~10 säihkyvää innovaatioryhmää (EIP–ryhmää)
• Kehittäjinä viljelijät tai metsänomistajat, tutkijat, neuvojat, yhdistykset jne.
laaditun suunnitelman mukaisesti, sopimukset ja sitoumukset valmiina
• Ratkaisevat ongelman/valmistelevat innovaatiota 1− 3 v intensiivisesti
osaamistaan käyttäen ja sitä hankkien
• Prosessi: Suunnitelma > valtakunnallinen haku > valintaryhmä/ kriteerit >
seurantakomitea > valinta virallisesti
• Tuki 100 % ja mahdollisuus toteuttaa esim. pilotti-investointi korkeammalla
tuella (maatalous, maaseudun yritys)
• Tulokset jaettava tarkoituksenmukaisesti, AGRI-EIP välittää tietoa
• Ensimmäinen haku avataan marraskuu 2014
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Kansainvälinen yhteistyö
• Kansainvälinen yhteistyö mahdollista ottaa osaksi hanketta
• Kun oleellinen hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta
• Tavoitteellista, konkreettista toimintaa
• Esim. yritykset, elinkeinojen kehittäminen, maatalouden
ympäristöhankkeet, ravinteiden kierrätys (esim. Itämeri)
• Vähintään kaksi toimijaa EU-maista (ml. Suomi)
• Rahoitus yhteen sovitetaan eri ohjelmien ja rahoituslähteiden kanssa

Leader
• Yhteistyö EU-maissa Leader-ryhmien ja näiltä rahoituksensa saavien
hanketoteuttajien välillä
• EU:n ulkopuolella kumppanina Leader-tyyppinen yhteisö
• Yhteistyö kaupunkien Leader-ryhmien kanssa
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Valtakunnalliset hankkeet
• Haut vuosittain tai harvemmin tarpeen mukaan.
• Kehys arvioidaan kaudelle ja vuosittain. Yli jäävä jaetaan
alueille kehysten suhteessa
• Mahdollista teemoittaa. Ensimmäinen ideahaku
joulukuussa 2014 avoimena hakuna
• 2-vaiheinen haku edelleen perusteltu: ideahaku +
varsinainen haku.
• Valintakriteerit kuten ao. toimenpiteissä + valtakunnallisten
erityiskriteerit
• Valintaryhmä, jossa ELY –keskukset lopullisina päättäjinä
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Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet
Hallinnollinen menettely kuin valtakunnallisissa hankkeissa, mutta haku avataan
valmiina tehtävänkuvina:
•Energiatehokkuus
•Luomu
•Lähiruoka
•Luonnontuotteet
•Hoiva/hyvinvointipalvelut (Green Care)
•Matkailu
-Lisäksi aiheeseen liittyy:
•Vesien suojeluhankkeet (6,5 M€), joiden koordinaatiota hoidetaan yhdistettynä
”maatalouden ravinteidenkierrätys” -hanke (MAKERA / MTT)
Tehtäväkuvat /haku avattaisiin joulukuussa. Päätökset, kun päätöksenteon
edellytykset olemassa.
Toteutus ja tuloksellisuus arvioidaan parin, kolmen vuoden jälkeen ja tehdään
johtopäätökset mm. jatkotarpeesta.
Hakijoilta edellytetään mm. vahvat verkostot ja yhteistyöosaamista
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Aikataulut 2014 ja 2015
• Ensimmäinen epävirallinen seurantakomitea 3.10. 2014
- Teknisen avun ehdolliset käyttösuunnitelmat
- Valintakriteereiden käsittely

• Innovaatiohankkeiden valintaryhmän jäsenten haku avataan ~marras/joulukuu.
• Koordinaatiohankkeiden ja valtakunnallisten hankkeiden ideahaku sekä
innovaatioryhmien haku avataan ~joulukuu.
- Hakujen perusteella valitaan koordinaatiohankkeiden toteuttajat ja
jatkovalmisteluun pääsevät valtakunnalliset hankkeet. Maaseudun
innovaatiohankkeet arvioi valintaryhmä.
• Hankkeet valitaan vuoden 2015 alussa ja rahoituspäätökset niille tehdään, kun
päätöksenteko alkaa.
• Valtakunnallisten ja innovaatiohankkeiden haku toistunee vuosittain.
• Kaikkien hankkeiden ja yritysrahoituksen haku vuoden 2015 puolella.
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Uutta alueellisissa ja paikallisissa
toimissa kaudelle 2014–2020
• Sähköinen asiointi ja hakuprosessin seuranta mahdollista.
• Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt mahdollisia (kertakorvaus ja
yleiskustannukset %-perusteisesti).
• Toimenpiteet kattavat laajempia kokonaisuuksia ja joustavat.
• Jaksotettu päätöksenteko kaikissa toimenpiteissä, pl. Leader.
• Valintakriteereiden käyttö avoimen ja tasapuolisen päätöksenteon
varmistamiseksi. Parhaat hankkeet esiin!
• Innovaatio-, kansainväliset ja muut yhteistyöhankkeet sekä
tutkimusyhteistyö tiiviimpänä ja laajempana osana ohjelmaa.
• Täydentävyys muiden rahastojen kanssa alueilla ja
valtakunnallisesti maaseudun kehittämiseksi sallittua ja toivottavaa.
• Maaseutuverkostoa palveleva yksikkö osana Maaseutuvirastoa.
- uusittu maaseutu.fi –sivusto avautui 9.9.2014.
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Jaksotettu hakumenettely ja valintaperusteet
Tavoite: hakijoiden tasapuolinen kohtelu, varojen tehokas käyttö
tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin.
• Määritellään toimenpiteittäin (Leader–toimilla oma menettely)
• Määritellään ennen kuin hakuprosessi alkaa
• Seurantakomitea käsittelee, oltava hakijoilla tiedossa
• Valintakriteerit ja pisteytys otetaan käyttöön ja minimipistemäärän asetetaan
• Menettelyjä viimeistellään parhaillaan (mm. valintakriteerien sananmuodot)

vk
tk
Kuva yrittää ilmentää sitä, että hankkeita kertyy ja eri aikoina erilaisia määriä.
Kuvassa alin viiva tk kuvaa tukikelpoisuutta ja vk tasoa,
joka vastaa minimipistemäärää, joka hankkeen tulee täyttää,
jotta se pääsee mukaan hakujakson lopussa tehtävään arviointiin.
(KuvaSivu
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ole missään skaalassa).

Rahoitettavien hankkeiden valinta
Yleiset, kaikille hankkeille pakolliset hyväksyttävyysvaatimukset
Rahoitettavan hankkeen täytyy
• täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset,
• toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
tavoitteita ja täyttää siinä asetetut reunaehdot
• toteuttaa Keski-Suomen alueellisessa maaseudun
kehittämissuunnitelmassa asetettuja tavoitteita.
• perustua hankkeen kohderyhmän tarpeisiin.
Hankkeiden valintakriteerit
• Hyväksyttävien hankkeiden valinnassa noudatetaan
valtakunnallisia toimenpiteittäisiä valintakriteereitä, joihin on
rakennettu sisään alueellista suunnitelmaa koskeva osuus.
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Valintakriteerit: (0 – 3 pistettä jokaisesta)
3 pistettä = kiitettävä taso, 2 pistettä = hyvä taso, 1 piste = tyydyttävä taso, 0 pistettä = valintakriteeri ei täyty

Yhteistyöhankkeet (alueellinen päätöksenteko)
(Hakemuksen mukaan) miten hyvin hanke:
1. edistää ohjelman, strategian, aluesuunnitelman, niiden
tavoitteiden toteuttamista ja ongelmien ratkaisua (paino 30
%)
2. edistää elinkeinotoimintaa, sen uudistumista ja
kannattavuutta käyttäen tietoa ja osaamista (20 %)
3. osoittaa yhteistyötä, osaamisen käyttöä ja sitoutumista
(20%)
4. osoittaa laatua, kustannustehokkuutta ja toteutettavuutta
(30 %)
• Vähintään yksi piste jokaisesta kohdasta

Tp 7 PALVELUJEN JA KYLIEN KEHITTÄMINEN
Valintakriteerit
Maaseutuohjelman strategisten tavoitteiden ja painotusten sekä alueellisten painotusten ja
tavoitteiden toteutuminen

1.

Piste

Painokerroin
%

Painotetut
pisteet

3

hanke täyttää hyväksyttävyyskriteerit, mutta ei vastaa ohjelman ja alueellisten painotusten
tavoitteisiin
1 hanke edistää vain jonkin verran ohjelman ja alueellisten painotusten tavoitteiden toteutumista
hanke edistää ohjelman ja alueellisten tavoitteiden toteutumista. Hankkeen tavoitteena on
2
parantaa laatua ja toimintatapoja entiseen verrattuna.
0

30

0

20

0

20

0

30

0

hanke edistää merkittävästi ohjelman ja alueellisten painotusten tavoitteiden toteutumista.
3 Hankkeen tavoitteena on luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia tai toimintamalle. Hanke
ratkoo erityiskysymyksiä
2.

Maaseudun toimintamahdollisuudet
0 hankkeella ei ole odotettavissa merkittäviä vaikutuksia toimintamahdollisuuksiin
hanke edistää maaseudun toimintamahdollisuuksia, palveluelinkeinojen ja elinkeinorakenteen
1
tai muiden toimintamallien uudistumista jonkin verran
hanke parantaa suunnitelmallisesti toimintamahdollisuuksia, maaseudun palveluelinkeinojen ja
2
elinkeinorakenteen tai muiden toimintamallien uudistumista
tuottaa uusia ja toimivia palveluratkaisuja / palvelutuotteita / menetelmiä / yhteistyön muotoja /
mahdollisuuksia toimintaan (ml. vapaa-aika ja kulttuuri)
Kumppanuus, aktiivisuus ja yhteisöllisyys
0 hanke ei edistä kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä
1 hanke edistää kumppanuutta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä

3

3

3.

4.

3

2 hanke lisää yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja rakentaa kumppanuuksia toimiala- tai osaamisrajapintoja ylittäen
hanke lisää huomattavasti yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja rakentaa uusia kumppanuuksia yli alue-,
3
toimiala- tai osaamisrajapintojen
Hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus, tehokkuus ja toteutettavuus
3
0 tavoitteet ja menetelmät ovat heikosti näkyvissä
1 tavoitteet ja menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on täsmennetty
tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on selkeästi analysoitu ja suunnitellut toimet
2
ovat johdonmukaisia
tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on erinomaisesti analysoitu ja toiminta on
3
tavoitteellista ja johdonmukaista

YHTEENSÄ
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Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt
Päätettävä haun yhteydessä. Ei voi muuttaa myöhemmin hankkeen aikana.
• Kertakorvausmenettely mahdollinen alle 100 000 euron hankkeissa, jotka
tuensaaja toteuttaa itse (lump sum)
• Selkeät tavoitteet/tuotteet, jotka voidaan todentaa toteutuneiksi
maksatushakemuksen yhteydessä
• Voi jakaa useampaan selkeään tavoitteeseen
• Jos tavoite/tuotos ei toteudu, ei maksua. Maksatuksen yhteydessä ei
tarkasteta kuitteja tai tilinpitoa. (Tarkastuksen kohteena päätös)
Vain toteutusaikaa voidaan muuttaa, ei muita edellytyksiä.
• Prosenttiperusteinen yleiskustannusten korvaus (flat rate)
• 15 % palkkakustannusten perusteella
• 24 % palkkakustannusten perusteella
+ Hakijan uskottava data laskentaperusteena haussa. Suorat kustannukset
käsitellään kuten nytkin.
• Maksatushakemuksen yhteydessä ei kuitteja tai tilinpitoa epäsuorien
kustannusten osalta. (Tarkastuksen kohteena laskentaperusta jota käytetty
Sivu
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päätöksessä.)

Keskeisiä reunaehtoja hankerahoituksessa 1/2
• Tuettava toimenpide toteutetaan ohjelman
soveltamisalueella ja hyöty kohdistuu tälle alueelle (voi
kohdistua vähäisessä määrin myös ohjelma-alueen
ulkopuolelle).
• Hakijalla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset
edellytykset hankkeen toteuttamiseen.
• Tuen kohteena olevaa toimintaa ei ole aloitettu ennen
kuin tukihakemus on tullut vireille.
• Tuki on tuen kohteena olevan toiminnan kannalta
tarpeellinen.
- tuen avulla on saatava aikaan sellaista vaikuttavuutta, jota
ilman tukea ei olisi mahdollisuus saavuttaa.
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Keskeisiä reunaehtoja hankerahoituksessa 2/2
• Hakija esittää hankesuunnitelman.
• Hankkeen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.
• Hankkeen toteutusaika enintään kolme vuotta tai erityisestä syystä
enintään viisi vuotta.
- Tarkoitus ei ole, että ehdotetun lain nojalla rahoitettavien hankkeiden
toteuttaminen muodostuu itse asiassa tuen saajan olemassaolon
turvaavaksi toimintatueksi.

• Erityisen kriittisesti tulee suhtautua sellaisiin kehittämishankkeisiin,
jossa jatketaan jo päättynyttä hanketta tai jossa sama organisaatio
lähes saman tai samaan toimintaan suuntautuneen
hankehenkilöstön avulla toteuttaisi toista samantapaista tai lähellä
samaa alaa tai toimintaa olevaa kehittämishanketta.
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Hankesuunnitelma
• Suunnitelmaan sisältövaatimukset luetellaan laissa ja
valtioneuvoston asetuksessa; pitkälti entiseen malliin.
• Muutamia uusia sisältövaatimuksia tulossa:
- vaadittavan omarahoituksen toteutustapa.
- selvitys kestävän kehityksen tavoitteen huomioon ottamisesta
toimenpiteen toteuttamisessa.
- esitettävä, miten hankkeen valmistelussa on otettu huomioon
jo aikaisemmin julkisella rahoituksella rahoitetuista hankkeista
saadut vastaavaan tai siihen läheisesti liittyvään toimintaan
myönnetyn tuen tulokset.
- esitettävä, miten hankkeen tuloksena syntyvää toimintaa
jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen, jollei tämä toiminnan
luonteen vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta.
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Keski-Suomen alueellinen maaseudun
kehittämissuunnitelma (2014-2020)
Suunnitelman painopisteet, jotka muodostavat ns.
”sateenvarjot”, joiden alle hankkeet sijoittuvat:
•
•
•
•

Uudistuva yrittäjyys
Monimuotoinen maaseutuasuminen
Metsistä on moneksi
Potkua maatalousyrittämiseen

• ”Kolme ämmää” (Maito, Matkailu, Metsät) nostettu erityisiksi
kehittämiskohteiksi.
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Keski-Suomen alueellinen maaseudun
kehittämissuunnitelma (2014-2020)
• Rahoitus (EU+valtio) 40,66 milj. euroa.
- Hanketukiin 40 % = 16,26 milj. euroa, josta
•
•
•
•

Uudistuva yrittäjyys
Monimuotoinen maaseutuasuminen
Metsistä on moneksi
Potkua maatalousyrittämiseen

- Yritystukiin 60 % = 24,40 milj. euroa
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40 %
10 %
25 %
25 %

6,51 milj. euroa
1,63 milj. euroa
4,06 milj. euroa
4,06 milj. euroa

Maaseudun kehittämisen perusperiaatteet KeskiSuomessa ohjelmakaudella 2014-2020
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Painopistevalinnat
KESTÄVÄ,
VÄHÄHIILINEN
Monimuotoinen
maaseutuasuminen

Nuoret
maaseudun
voimavaraksi

Uudistuva
yrittäjyys

Potkua
maatalousyrittämiseen

Yhteisöllisyys ja
yhdessätekeminen
voimavaraksi

Metsistä on
moneksi

Lähitalouden
Keski-Suomi
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MAASEUTU

UUDISTUVA YRITTÄJYYS, tavoitteet
• Etsiä, tunnistaa ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia
maaseudulla ja maaseutu-kaupunki rajapinnalla sekä eri toimialojen
rajapinnoilla sekä madaltaa yrittäjyyden aloittamiskynnystä.
• Tunnistaa olemassa olevien yrittäjien ja yritysten todelliset tarpeet
ja vastata niihin mahdollisimman ketterästi ja sitä kautta vahvistaa
yritysten innovaatiotoimintaa ja mahdollistaa niiden kasvun
edellytyksiä.
• Lisätä yritysten välistä yhteistoimintaa.
• Mahdollistaa ja toteuttaa asiakastarpeista lähteviä rohkeita
kokeiluja.
• Lisätä nuorten kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan ja kannustaa nuoria
rohkeasti jalostamaan ideoitaan yritystoiminnaksi
• Hyödyntää kansainvälistymisen mahdollisuuksia sekä edistää
Keski-Suomen houkuttelevuutta yritysten kotipaikkana ja
investointien kohteena.
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MONIMUOTOINEN MAASEUTUASUMINEN,
tavoitteet
• Vaikuttaa myönteisesti maaseutuasumista koskevaan yleiseen
ilmapiiriin sekä asumisen edellytyksiin.
• Parantaa maaseudun palveluiden saatavuutta.
• Edistää maaseutuasumista tukevaa ja siihen kytkeytyvää
yrittäjyyttä.
• Edistää kyliemme (ml. ”vanhat” kirkonkylät) asumisviihtyvyyttä
ja -turvallisuutta.
• Lisätä mahdollisuuksia työn ja asumisen yhdistämiseen.
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METSISTÄ ON MONEKSI, tavoitteet
• Lisätä puuhun, metsiin ja metsäluontoon perustuvaa
monimuotoista yritystoimintaa sekä lisätä kaikenlaista yrittäjien ja
muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.
• Lisätä metsistämme saatavien luonnonraaka-aineiden jalostusta.
• Edistää metsätalous- ja metsäpalveluyrittämisen edellytyksiä,
yrittäjien osaamista ja hyvinvointia.
• Toimia uusien toimintatapojen kokeilualueena myös valtakunnan
tasolla, esimerkkinä sukupolvenvaihdoshuojennuksen ulottaminen
metsäkiinteistöihin.
• Lisätä Keski-Suomen houkuttelevuutta erilaisten
biotalousinvestointien kohteena.
• Lisätä metsänomistajien osaamista ja siten edistää
metsävarojemme (puu ja muut metsäluonnonvarat) kestävää
käyttöä
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POTKUA MAATALOUSYRITTÄMISEEN,
tavoitteet 1/2
• Parantaa kannattavan maatalousyrittämisen edellytyksiä ja tukea
jatkuvaa kehittymistä. Erityisenä painopisteenä ovat nuoret
maatalousyrittäjät.
• Edistää maatalousyrittäjien verkostoitumista ja lisätä tilojen välistä
yhteistyötä
• Kannustaa yrittäjiä kokeilemaan uusia toimintatapoja sekä edistää
maatilataloutta tukevaa yritystoimintaa.
• Edistää maatalouden vapaaehtoisia ympäristötoimenpiteitä.
• Pitää huolta maatalousyrittäjien hyvinvoinnista ja työssä
jaksamisesta.
• Edistää luomutuotantoa siten, että luomutuotteiden tarjonta
kasvaa merkittävästi.
• Lisätä vuorovaikutusta kuluttajien ja maatalousyrittäjien välillä.
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POTKUA MAATALOUSYRITTÄMISEEN,
tavoitteet 2/2
Kotieläintaloutta koskevat erityistavoitteet:
• Maidontuotanto on kannattavaa yritystoimintaa.
• Maakunnan maidontuotannon taso ja merkitys
säilyy.
• Luopuminen kotieläintaloudesta hidastuu.
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Hanketyön periaatteita (Keski-Suomi)
• Hankkeen osoitettava vähintään 1 htv 100 % työpanoksella
hankkeeseen eli ei OTO- hankeihmisiä.
• Hankkeet tarvitsevat pätevän hankevetäjän (koeajat); rahoittaja
mukana valintaprosessissa.
• Hankesuunnitelmiin konkreettiset tavoitteet, jotka vastaavat ELYtulostavoitteita/tavoitteisiin (esim. uusia yrityksiä, uusia
työpaikkoja (olemassa olevat yritykset alkavat työllistää), uusia
maallemuuttajia, virkeitä kylätapahtumia, uusia investointeja,
uusia erityistukisopimuksia jne).
• Hankkeen toiminnan aloittamiseen ei voi mennä ”1. vuosi ja
loppuraportin tekemiseen viimeinen vuosi”.
• Hankkeille väliarvioinnit tuloksellisuuden varmistamiseksi.
Ø ELY- keskus, kuten yrityksetkin haluavat rahalle konkreettista
vastinetta .
Sivu 40

KIITOS!
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