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VALTAKUNNALLISTEN MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN RAHOITUKSEN
HAKU VUODELLE 2019
Tällä menettelytapakirjeellä ohjeistetaan valtakunnallisten maaseudun
tutkimus- ja kehittämishankkeiden hausta vuodelle 2019.
Päätökset rahoituksesta tehdään maa- ja metsätalousministeriössä,
Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmän esittämänä. Rahoituslähde on
maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera); maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeet.
Taustalla oleva lainsäädäntö
Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta maaseudun tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain (1413/2011) nojalla.
Rahoitusta säätelee lisäksi valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden
sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012),
jossa säädetään mm. hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, avustuksen
käyttöä koskevista ehdoista ja avustuksen maksamisesta.
Rahoitusta säätelevät myös valtionavustuslaki (688/2001), hallintolaki
(434/2003) sekä EU:n puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä
innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01).
Käytettävissä olevat määrärahat
Valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on vuonna
2019 käytettävissä yhteensä 510 000 euroa seuraavasti:
Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) osoitettu määräraha on
esitetyn käyttösuunnitelman mukaan 510 000 euroa. Makerasta voidaan
rahoittaa hankkeita, mikäli esitetty käyttösuunnitelma vuodelle 2019
hyväksytään.
Makerasta osoitettava vuoden 2019 määräraha sidotaan valittujen
hankkeiden koko toteutusajaksi.
Rahoituksen yleistavoitteet
Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupolitiikan valtakunnallisia maaseudun
tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka tukevat
-

maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista
Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kymmenen tehtävän toteuttamista.

Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta.
Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta.
Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja perustellusti
maaseutupoliittisesti merkittäviä. Rahoitettavien hankkeiden tuloksista
on tuotettava maaseutupolitiikan politiikkasuositukset.
Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.
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Hankehaun teemat
Vuoden 2019 hankehaun teemat ovat
Sosiaaliset innovaatiot maaseudun elinvoiman kehittämisessä
Teeman alla haetaan tietoa ja tutkimusta esimerkiksi siitä
–
–

–

–

–

kuinka maaseudun asukkaiden, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten
osallisuudella voidaan vaikuttaa maaseutualueiden elinvoimaisuuteen
- mitkä ovat parhaat käytännöt?
minkälaisia teknologisen, digitaalisen ja sosiaalisen innovaation
yhdistelmiä hyödynnetään – ja olisi hyödynnettävä – erityisesti
maaseudun palveluiden ja paikallistalouden kehittämisessä,
kansallista ja kansainvälistä vertailua
minkälaisia vaikutuksia eri yhteiskehittämisen ja yhteistoiminnan
muodoilla (esim. maaseutuvaikutusten arviointi MVA, jaettu
asiantuntijuus, joukkoistaminen, kumppanuuspöytä) on ollut ja voi olla
maaseudun elinvoiman kehittämisessä?
miten maaseutualueita sisältävät kunnat ja kaupungit hyödyntävät
sosiaalisen innovoinnin / innovaatioiden mahdollisuuksia
maaseutualueiden elinvoiman edistämisessä, missä laajuudessa
sekä mihin liittyen?
miten Suomen maakunnissa edistetään maaseudun elinvoiman
kehittämistä sosiaalisten innovaatioiden avulla?

Avoin ”jokeri” teema
Avoin, niin kutsuttu ”jokeriteeman” puitteissa voidaan hakea rahoitusta
hankkeelle, jonka teema ja käsiteltävä aihe on perustellusti
maaseutupoliittisesti ajankohtainen ja kansallisesti merkittävä.
Rahoitettavalta hankkeelta edellytetään sekä tutkimuksellista että
kehittävää otetta.
Rahoitettava hanke velvoitetaan tuottamaan "jokerijulkaisu", minkä
konsepti tulee esittää hankehaussa osana hankkeen
viestintäsuunnitelmaa. Loppuraporttia ei hyväksytä jokerijulkaisuksi,
eikä myöskään blogikirjoituksia.
Hakemusten käsittely ja hankkeiden valintakriteerit
Tavoitteena on, että MANEn asettama hankeryhmä käsittelee hakemukset ja
valmistelee maa- ja metsätalousministeriölle rahoitusesitykset hankkeista
helmikuussa 2019 ja ministeriö tekee rahoituspäätökset huhtikuun alkuun
mennessä.
Hankeryhmä voi pyytää hakemuksista lausuntoja asiantuntijoilta, jos katsoo
tämän tarpeelliseksi.
Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:
1. Sopivuus haettuun teemaan (relevanssi)
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On valtakunnallinen
On maaseutupoliittisesti merkittävä – edistää maaseutupolitiikan
neuvoston tehtäviä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toimenpiteitä
On yhteensopiva esitettyihin teemoihin

2. Vaikuttavuus
-

Tunnistaa ja tarjoaa ratkaisuja määriteltyihin kysymyksiin
Tuottaa lisäarvoa ja tiedollista hyötyä päätöksenteon ja sen valmistelun
sekä maaseudun kehittämisen kannalta

3. Viestintä
-

Tunnistaa tiedon tarvitsijatahot ja keinot heidän tavoittamisekseen
vuorovaikutteisen ja vaikuttavan viestinnän saavuttamiseksi
Jäsentää tietoa helposti hyödynnettävään muotoon

4. Hankkeen laatu ja toteutettavuus
-

Vastuutahon ja mahdollisen konsortion asiantuntijuus haettuun
teemaan liittyen
Selkeys ja toteuttamiskelpoisuus

Määrärahan hakeminen
Hakulomakkeet ja vaadittavat liitteet
haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisen
hakujärjestelmän kautta ja järjestelmän ohjeiden mukaisesti:
https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php
Muiden kuin valtion laitosten osalta hakemukseen on liitettävä tiedot hakijan
arvonlisäverovelvollisuudesta.
Huom. Yhteistyönä toteutettavissa hankkeissa kukin hankerahoitusta
hakeva taho ilmoitetaan lomakkeen kyseisessä kohdassa.
Hakemusten jättäminen
Hakemukset tulee lähettää sähköisen järjestelmän kautta viimeistään
31.12.2018 klo. 16:21.
Jos sähköinen lähettäminen ei ole mahdollista, hakemukset toimitetaan
osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriö / Kirjaamo, PL 30, 00023
Valtioneuvosto (Käyntiosoite: Ritarikatu 2, 00170 Helsinki).
Hakemuslomakkeeseen tulee tällöin liittää tutkimussuunnitelma liitteineen
tulosteena, jonka tulee olla sivunumeroitu ja niputettu paperiliittimellä.
Kuoreen merkintä kyseisen hakemuksen diaarinumero, kuten yllä mainittu.
Lisätietoja
Hankehaun kaikista teemoista ja hankerahoituksen menettelytavoista
antavat lisätietoja:
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MANEn hankeryhmän sihteeri, maaseutupolitiikan hanke- ja
viestintävastaava, maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, MMM,
puh. 029 516 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Maa- ja metsätalousministeriön Makeran hankerahoituksen teknisistä
menettelytavoista antaa lisätietoja:
Riitta Rahkonen, erityisasiantuntija, MMM,
puh. 0295162202, etunimi.sukunimi@mmm.fi.
Hakuilmoitus, hakulomakkeet ja tämä menettelytapakirje ovat saatavilla
mmm.fi verkkosivuilla (http://mmm.fi/tutkimus/hakuilmoitukset)
sekä Maaseutupolitiikka.fi (http://www.maaseutupolitiikka.fi/tutkimus)
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