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

Maaseudun kehittämisen perusperiaatteet KeskiSuomessa ohjelmakaudella 2014-2020
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Hakujen alkaminen
• 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet:
o Yritystuet
o Kehittämishankkeista tiedonvälityshankkeet ja maaseudun
palveluihin ja kylien kehittämiseen liittyvät yleishyödylliset
kehittämis- ja investointihankkeet (pl. vesihuolto- ja
kyläverkkoinvestoinnit).
o Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet (22.5.2015 asti) ja
EIP-hankkeet (31.8.2015 asti).
• Toinen osa hausta alkanee kesäkuussa:
o Koulutushankkeet ja yhteistyötoimenpiteen mukaiset
hankkeet, vesihuolto- ja kyläverkkoinvestoinnit.
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Hakumenettelystä
• Ensimmäisellä valintajaksolla Keski-Suomessa haettavissa
kaikkiin alueellisen suunnitelman mukaisiin teemoihin liittyviä
hankkeita.
- ELY-keskus toivoo kuitenkin erityisesti hankkeita, joilla
kehitetään maitoon, matkailuun ja metsiin liittyvää
elinkeinotoimintaa.
• Ennen hakemuksen jättämistä rahoittaja ohjeistaa
rahoitusinfoissa tai hankekohtaisissa keskusteluissa
- ohjelmanmukaisuutta, valintakriteereitä, tukikelpoisia
kustannuksia, toimintamalleja… ei ota kantaa rahoitetaanko
hanke vai ei, hankkeet kilpailevat keskenään jaettavissa
olevasta kiintiöstä
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Jaksotettu päätöksenteko
Valintajaksot 2015
• Yritystuet:
o 11.5 - 31.5., 1.6. - 31.7. ja 1.8. - 31.10.
• Hanketuet:
o 11.5.-31.8. ja 1.9.-31.10.
• Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksojen
päätyttyä.
• Valintajaksot päättää ELY-keskus; ovat pääsääntöisesti
yhteneväiset kaikilla ELY-keskuksilla.
• Alueilla voidaan lisäksi päättää erillisistä teemahauista.
• Vuoden 2016 valintajaksoista tehdään päätös syksyllä.

Sivu 6

27.5.2015

Valintajaksojen määrärahat
• Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntövaltuus vuodelle 2015
on 11 241 700 euroa, josta
- yritystukiin vuonna 2015 enintään 3,0 miljoonaa euroa.
- hanketukien 1.valintajaksolle enintään 5,0 miljoonaa euroa,
josta:
> Uudistuva yrittäjyys, metsistä on moneksi, potkua
maatalousyrittämiseen: yhteensä 4,2 miljoonaa euroa
> Monimuotoinen maaseutuasuminen: 0,8 miljoonaa euroa.
• Hanketukien 2.valintajaksolle kohdennettavasta rahoituksesta
tehdään erillinen päätös.
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Hankkeiden valintamenettely
• Kun valintajakso päättyy, tukikelpoisuusvaatimukset täyttävät
hakemukset pisteytetään ja laitetaan paremmuusjärjestykseen,
parhaat hakemukset rahoitetaan.
• Valintajakson jälkeen rahoitukseen valittuja hankkeita voidaan
rahoittajan toimesta työstää; pienentää, poistaa tukikelvottomia
toimenpiteitä, tai muiden hankkeiden kanssa päällekkäistä
tekemistä.
• Vuonna 2015 päätöksentekoon päästään näillä näkymin syyslokakuussa.
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Kehittämishankkeiden valintakriteerit
Jokaisella toimenpiteellä hiukan erilaiset.
Kaikilla samat kaksi ensimmäistä:
1) Missä määrin hanke edistää maaseutuohjelman ja
suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista.
2) Millainen on hankesuunnitelman laatu, kustannustehokkuus,
vaikuttavuus ja toteutettavuus.
Samoja valintakriteereitä noudatetaan koko ohjelma-alueella,
mutta niissä otetaan myös huomioon ELY-alueittain valmistellut
strategiset painotukset, jotka tukevat Manner-Suomen ohjelman
painotuksia.
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Maaseudun hanketuet
• Kehittämishankkeita toteutetaan seuraavissa Manner-Suomen
ohjelman toimenpiteissä:
- Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet (M01)
- Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)
- Yhteistyö (M16)

• Hanketyypit:
- Kehittämishanke (koulutus, tiedonvälitys, yleishyödyllinen
kehittämishanke, yleishyödyllinen investointihanke, yhteistyöhanke)
- Leader: teemahanke

• Hanke voi olla paikallinen, alueellinen, alueiden välinen,
valtakunnallinen (tai kansainvälinen).
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Koulutushankkeet
ELY-keskusten kautta rahoitettavat:
•

Yritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, ympäristöön,
vesienhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyvää osaamista ja
omaehtoista ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä sekä
tietopohjan vahvistamista.

•

Tieteellisen tiedon, innovaatioiden ja muun osaamisen saattamista
viljelijöiden, metsänomistajien, elintarvikealalla toimivien henkilöiden
ja maaseudun pk-yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön.

→ Innovatiivisen yritystoiminnan kehittyminen
→ Kilpailukyvyn ja resurssitehokkuuden parantaminen
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Koulutushankkeeseen myönnettävän tuen
määrä (muu julkinen rahoitus mukaan lukien)
1.
2.

3.
4.

5.
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Tuki koulutukseen, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai
toimijajoukolle: 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Tuki koulutukseen, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai
maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla
toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille: 90 % hyväksyttävistä
kustannuksista.
Tuki koulutukseen, joka kohdistuu metsätalousalalle: 90 %
hyväksyttävistä kustannuksista.
Tuki koulutukseen, joka kohdistuu muille kuin 2 ja 3 kohdissa
mainituille mikro- ja pienyrityksille: 70 % hyväksyttävistä
kustannuksista.
Jos koulutus kohdistuu rajattuun joukkoon muita yrityksiä kuin maaja metsätalousyrityksiä, tuki voidaan myöntää yritysryhmälle niin,
että tuki kohdennetaan vähämerkityksisenä tukena
osallistujayrityksille. Tuki: 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.
12.6.2015

Tiedonvälityshankkeet
• Välitetään tietoa
- uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä
- muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista
menetelmistä
- energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta.

• Voidaan toteuttaa mm. verkkotiedotusta, näyttelyitä,
demonstraatioita, tilaisuuksia, esitteitä ja esittelyitä.
• Tarpeelliset kohtuulliset investoinnit ovat tukikelpoisia.
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Tiedonvälityshankkeeseen myönnettävän tuen
määrä (muu julkinen rahoitus mukaan lukien)
• Tukea voidaan myöntää 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
• Tukea tiedonvälityshankkeiden esittelytoimiin liittyviin investointeihin
voidaan myöntää 60 % hyväksyttävistä kustannuksista, tai jos tuen
hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö 100 % hyväksyttävistä
kustannuksista - ehto: muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta
rahoituksesta on vähintään 40 %.
• Komissio lähtee demoinvestointien osalta siitä, että niiden pitäisi
pysyä sellaisessa käytössä, että niitä voidaan hyödyntää
demonstraatioihin jatkossakin. Investointi ei voisi siis siirtyä
kaupalliseen käyttöön hankkeen jälkeen.
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Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla
(M07)
Tavoitteet:
• Lisätä yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta
• Parantaa maaseudun infrastruktuuria
• Parantaa maaseudun turvallisuutta
• Parantaa palveluiden saatavuutta
• Lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta
Rahoitus:
• Yleishyödylliset kehittämishankkeet
• Yleishyödylliset investointihankkeet.
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Hanketuen määrä (muu julkinen rahoitus
mukaan lukien)
• Yleishyödyllinen kehittämishanke: 100 % hyväksyttävistä
kustannuksista
• Yleishyödyllinen investointihanke: 75 % tai jos tuen hakijan on
julkisoikeudellinen yhteisö, 100 % hyväksyttävistä
kustannuksista – ehto: muun julkisen rahoituksen osuus
julkisesta rahoituksesta on vähintään 30 %.
- Poikkeukset:
• Vesihuoltoon kohdistuvat yleishyödylliset investoinnit: 50 %.
• Tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat yleishyödylliset
investoinnit: 70 %.
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Työnjako alueella Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen
välillä
• YHTEISTYÖSOPIMUS
• Maaseudun asukkaiden elinolojen ja viihtyvyyden
parantamista koskevat paikalliset kehittämishankkeet
rahoitetaan pääsääntöisesti Leader-ryhmien kautta kunkin
strategian linjaukset huomioiden
• Koko maakuntaa tai useamman Leader-ryhmän aluetta
koskevia yleishyödyllisiä hankkeita voidaan rahoittaa
myös ELY-keskuksesta
• Yleishyödylliset investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti
Leader-ryhmien rahoituksella
• ELY-rahoitus MONIMUOTOINEN MAASEUTUASUMINEN
2014 – 2020 1,63 milj. euroa
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Yhteistyöhanke
Elinkeinotoimintaa edistävä hanke.
Aina vähintään kaksi osapuolta sitoutuneena hankkeen
toteutukseen.
Hankkeessa tehdään aitoa, toimintasuunnitelmaan perustuvaa
yhteistyötä, joka hyödyttää useampaa kuin vain yhtä yritystä
= osapuolet yhdessä määrittelevät hankkeen laajuuden,
osallistuvat sen toteutukseen ja jakavat sen riskit ja tulokset.
• aitoa yhteistyötä ei ole esim. alihankinta tai sopimustutkimus
Tuki myönnetään hankkeen vastuulliselle toteuttajalle.
Hankkeen tulokset jaettava/levitettävä/oltava yleisesti
hyödynnettävissä.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 100 %
Ei sisällä valtiontukea.
Hankitaan tietoa tai kehitetään elinkeinotoiminnan yleisiä
edellytyksiä; ei tuota konkreettista hyötyä yrityksille.
Esim.
• Aktivointihankkeet.
• Yritysryhmiä kokoavat hankkeet.
• Koordinointihankkeet.
• Valtakunnalliset hankkeet.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 80 %
Hankkeen tavoitteena on tuottaa osallistuville yrityksille
merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä
• oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden,
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi,
• prototyyppien rakentamiseksi tai
• näitä tukevaan pilottihankkeeseen.
Hankkeen tuloksia levitettävä laajasti.
Hankkeen lopputuloksena ei voi olla valmis tuote tai
palvelu.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 60 %
Hankkeen tavoitteena on kehittää
• uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja,
• niiden markkinointia edeltävää pilottihanketta, testausta ja
esittelyjä.
Hankkeen tuloksia levitettävä laajasti.
Lopputuloksena voi olla uusien tai parannettujen tuotteiden,
prosessien tai palveluiden prototyyppi; se voi olla kaupallisesti
hyödynnettävissä oleva.
Ei olemassa olevien tuotteiden, prosessien tai palveluiden
rutiininomaisiin tai säännöllisiin muutoksiin.
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Yhteistyöhanke, julkinen rahoitus 75 %
Yritysryhmähanke, 3-10 yritystä. Tuki kohdennetaan
osallistujayrityksille vähämerkityksisenä tukena.
Hankkeessa voi olla yritysryhmän yhteisiä kehittämistoimia
sekä yrityskohtaisia toimia, ei kuitenkaan investointeja.
Toteuttaja tekee yritysten kanssa sopimukset (kehittäminen,
kustannukset ja yrityksen osuus kustannuksista).
Alkutuotantoyritykset eivät voi olla osallisina yritysryhmähankkeessa, jos toiminta kohdistuu alkutuotantoon.
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Hakemuksen vireille tulo
• Hakemus ei tule vireille ennen kuin hakemuksessa on esitetty
seuraavat yksilöidyt ja todenmukaiset tiedot ja liitetty seuraavat
asiakirjat:
1) tuen hakija;
2) hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke;
3) toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä
ja rahoitus;
4) haetun tuen määrä;
5) yritystukea haettaessa liiketoimintasuunnitelma ja
kehittämishanketukea haettaessa hankesuunnitelma;
6) haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma.
• ELY-keskus tekee vireilletulotarkastuksen. Hakija saa tiedon
vireille tulosta järjestelmän kautta.
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www.ely-keskus.fi/keski-suomi
Elinkeinot -> Maaseutuelinkeinot -> Maaseudun kehittäminen

Varmista, että aluevalinta (vihreä laatikko oikealla ylhäällä)
on Keski-Suomi
Sivuilta löytyy: alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma, ajankohtaista tietoa, hakuohjeita, linkit
valintakriteereihin ym.

Sivu 24

11.6.2015

