HAKEMUSLOMAKE
Ruokaketjun toiminnan edistäminen

kirjaamo@mavi.fi
MAASEUTUVIRASTO

(Kansallinen ruokaketjun kehittäminen)

Markkinaosasto
PL 405, 60101 SEINÄJOKI
Puh. 0295 31 2200

UUSI HAKEMUS
HAKEMUKSEN TÄYDENNYS

1. HANKKEEN NIMI
Hankkeen nimi

2. HAKIJA
Y-tunnus / yhdistyksen rek.nro

Hakijan nimi (avustuksen saaja)
Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Hankkeen vastuuhenkilö

Hankkeen yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puh.

Yhteyshenkilön sähköposti

3. AJANJAKSO JA HANKEMUOTO, JOLLE RAHOITUSTA HAETAAN
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

Hanke koskee

tietämyksen siirtoa, tiedotusta

menekinedistämistä

kehittämistä

4. HANKKEEN PAINOPISTE (*lisää tietoa hakuohjeissa)
1 Elintarvikeviennin koulutusohjelma

Edistetään todennettavien järjestelmien kehittämistä tuoteryhmäkohtaisesti mukaan lukien erilaiset markkinointi- ja logistiikkaratkaisut
Hankkeelta edellytetään seuraavia asioita:

vähintään 30 opintopisteen laajuisen, ammattikorkeakoulutasoisen tai vastaavan (hakijan todennettava) erikoistumiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus
sisällössä huomioitava vahvojen elintarvikevientimaiden benchmarkkaus, elintarvike
viennin ohella

koulutuksessa tulee hyödyntää sekä elintarvikealan että muiden alojen vientiin erikoistuneita ulkomaisia sekä suomalaisia asiantuntijoita

koulutuksen pitää sisältää riittävästi lähiopetuspäiviä

ammattikorkeakoulujen yhteistyö koulutuksen järjestämisessä katsotaan eduksi

tieto koulutettavien määrästä

suunnitelma koulutuksen jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen

koulutukseen valittavilla tulee olla riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.
jos koulutukseen hakeutuvia on enemmän kuin voidaan kouluttaa, etusijalle voi asettaa

koulutettavan, jolla on elintarvikealan osaamista

koulutus on osallistujille maksutonta

2. Kotimaisen vilja-, öljy- ja valkuaiskasvisektorin kehittämishankkeet

A) Toimialan verkostoitumis- ja yhteistyöhanke, johon on sisällytettävä seuraavat asiat:








kokoaa toimintaansa laaja-alaisesti vilja-, öljy- ja valkuaiskasviketjun toimijoita panostuottajista
tiivis yhteistyö tutkimus- ja neuvontajärjestöjen kanssa sekä eri etujärjestöjen mukanaolo
hankkeeseen liittyvät toimijat ovat hankkeessa mukana aktiivisesti ja panostavat hankkeeseen myös rahallisesti
hanketoiminnan on oltava riittävän laaja-alaista, jotta se hyödyttää myös muita sektoreita kuten kotieläinsektoria
hanketoiminnan on liityttävä muun muassa vilja-, öljy- ja valkuaiskasvialan yleisen
markkinatietämyksen ja alan sisäisen tiedonkulun lisäämiseen sekä kysyntä- ja tarjontainformaation välittämiseen erityisesti viljelijöille
sektorin keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan osalta toimintatapoja voivat
olla mm. työryhmät, kattava verkkotiedotus, seminaarit sekä yhteisesti laaditut oppaat
ja selvitykset
hankkeen tulee kehittää vilja-, öljy- ja valkuaiskasvien eri tuotantotapoja, tuotannon kilpailukykyä ja riskienhallintaa sekä edistää alan toimia laadukkaan sadon tuotantoon.
Hankkeessa on myös selvitettävä ketjun yhteistyömalleja, edistettävä sopimustoimintaa
sekä kehitettävä kaupankäyntimuotoja ja jäljitettävyyttä (ml. näiden digitaaliset ratkaisut)

B) Viljan ja viljatuotteiden vientikäytäntöjen monipuolistamishanke, jossa:





561895

kehitetään toimintamalleja, joilla alueen viljelijöitä ja elintarvikejalostajia sitoutetaan
vientituotantoon yhdessä vientitoimijoiden kanssa
voidaan tarpeen mukaan toteuttaa rajatulla alueella, jolla viljaa tuotetaan runsaasti ja
sitä halutaan tuottaa myös vientiin
on tärkeää, että siinä luotu toimintamalli olisi helposti otettavissa käytäntöön myös muilla alueilla ja että siitä tiedotetaan
on suunnitelma hankkeen jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen
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3. Laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmät

4.Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot

Hankkeelta edellytetään seuraavia asioita:

Edistetään sektorikohtaisesti laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmiä, joilla saadaan todennettua tietoa ruokajärjestelmän tarpeisiin ja jotka tuovat siihen selkeää lisäarvoa. Erityisesti tulee huomioida raaka-aineen turvallisuus, ympäristö sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmissä tulee huomioida myös valmius erityistilanteisiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Lisätään tietoisuutta EU:n nimisuojajärjestelmästä tuottajista kuluttajiin asti. Avataan
nimisuojamerkkien merkitys tiedotustoimenpiteillä. Markkinointi- ja tiedotustoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa suositellaan käytettäväksi markkinointialan asiantuntijoita. Kerrotaan jäsenmaiden hyvistä käytännöistä ja tuodaan ne kannustavalla tavalla esiin toimijoille.
Hankkeelta edellytetään seuraavia asioita:
Avataan tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden merkitys ja kannustetaan niiden suunnitteluun ja
kehittämiseen tiedotustoimenpiteillä, mukaan lukien mallisopimusten kehittäminen eri tuotantosuunnille ja eri osapuolten välille

tuottaja – teollisuus

tuottaja- kauppa (tuottaja-tukkukauppa)

(tuottaja-kuluttaja)

5. HANKKEEN RAHOITUS
1. hankevuosi

2. hankevuosi

3. hankevuosi

Yhteensä

(A=rahoitus avoin,
M=rahoitus myönnetty)

Budjetti yhteensä
Omarahoitus yhteensä
Hakijan omaa rahaa
Hakijan omaa työtä
Muiden rahoituslähteiden raha*
Muiden rahoituslähteiden työ*
*Selvitys muista rahoituslähteistä
Haettava avustus
6. PALKKAERITTELY JA HANKKEEN VAATIMA TYÖPANOS
Työpanos
htkk

Palkattavan henkilön tehtävänimike

Palkka/kk
ilman sotua

Sivukulut
euro/kk

Yhteensä
euroa

Yhteensä

7. ARVONLISÄVERON AVUSTUSKELPOISUUS
Hakija ei ole toiminnastaan alv-velvollinen miltään osin
Hakija on osasta toiminnastaan alv-velvollinen

Hakija on koko toiminnastaan alv-velvollinen

Avustettavat menot liittyvät vähennyskelpoiseen toimintaan
Avustettavat menot eivät liity vähennyskelpoiseen toimintaan.
Mikäli tämä vaihtoehto koskee hakijaa, liitteenä tulee esittää verottajan arvonlisäveropäätös tai riittävä selvitys.

8. AVUSTUKSEN SIIRTO (siirron määrä ilmoitetaan talousarviossa)
Aiotaanko avustus kokonaan tai osittain siirtää

Ei

Kyllä, enintään kahdelle

Kyllä, siirretään useammalle kuin kahdelle. Saajien tiedot eritellään liitteessä.

1. Siirron saajan nimi
Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Siirron saajan vastuuhenkilö

Vastuuhenkilön puh.

Vastuuhenkilön sähköposti

2. Siirron saajan nimi
Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Siirron saajan vastuuhenkilö

Vastuuhenkilön puh.
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9. TIEDOT VASTAAVANLAISIIN HANKKEESIIN MYÖNNETYISTÄ JULKISISTA AVUSTUKSISTA
Hakijalle on aiemmin myönnetty julkista rahoitusta
Ei
Kyllä →

Vuosi

Vuosi

Vuosi

YHTEENSÄ

Rahoituksen määrä
10. HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakemuksen liitteiden määrä (kpl) (hakija)

Hakemuksen liitteiden määrä (kpl) (siirronsaaja)

11. SITOUMUS, ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS
Mikäli Maaseutuvirasto myöntää haettua avustusta, hakija sitoutuu käyttämään sen esitettyyn hankkeeseen ja antamaan vaaditut selvitykset varojen käytöstä.
Paikka ja aika
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Hankkeen vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys
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