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EU-menekinedistäminen

• Ensi vuonna EU ohjaa ohjelmiin 185 900 000 euroa.
• EU:n Green Deal, Farm to Fork ja EU Beating Cancer Plan strategioiden 

vaikutukset näkyvät painopisteissä
• Luomu, kestävyys ja vastuullisuus, ruoan terveellisyys

• Ohjelmien painotus siirtyy edelleen kohti sisämarkkinoita (erityisesti luomu)

• Vuotuisessa työohjelmassa määritellään haun painopisteet

• EU:n rahoitusosuus on 80 % multiohjelmille ja kolmansiin maihin 
kohdistuvissa kampanjoissa. 70 % sisämarkkinoilla yhdestä jäsenmaasta 
tulevan toimijan esittämä ohjelma.

• Ohjelmien budjettia ei ole rajoitettu. Yleensä budjetit ovat 200 000 – 5 000 
000 euroa.

• Hakemus tehdään Chafean hakuportaalissa



Yhden jäsenmaan ohjelmien painopisteet

• Sisämarkkinat (yht. 42 100 000 euroa)
• EU:n laatujärjestelmät 5 000 000 euroa

• Luomu 14 000 000 euroa

• Kestävää tuotantoa ja eläinten hyvinvointia korostavat ohjelmat 8 000 000 euroa

• Tuoreet hedelmät ja vihannekset 9 100 000 euroa

• EU:n maataloustuotannon erityispiirteitä korostavat ohjelmat 6 000 000 euroa
• Ruoan turvallisuus, jäljitettävyys, korkeat standardit, eläinten hyvinvointi yms.

• Kolmannet maat (yht. 41 900 000 euroa)
• Aasia 16 300 000 euroa

• Kiina, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Kaakkois-Aasia, Etelä-Aasia

• Amerikka 8 300 000 euroa
• USA, Kanada, Meksiko

• Muut kolmannet maat 12 300 000 euroa

• Kestävä tuotanto tai luomu 5 000 000 euroa



Usean jäsenmaan ohjelmien painopisteet

• Sisämarkkinat (yht. 44 200 000 euroa)
• Laatujärjestelmiä tai EU:n ruoantuotannon erityispiirteitä korostavat ohjelmat 4 200 000 

euroa

• Luomu 18 000 000 euroa

• Kestävää tuotantoa ja eläinten hyvinvointia korostavat ohjelmat 12 000 000 euroa

• Tuoreet hedelmät ja vihannekset 10 000 000 euroa

• Kolmannet maat (yht. 38 200 000 euroa)
• Kaikki kolmannet maat 25 200 000 euroa

• Kestävä tuotanto tai luomu 13 000 000 euroa



Lisätietoa ja hakeminen

• Tutustu REAn verkkosivustoon https://ec.europa.eu/chafea/agri/, mistä 
löydät
• tietoa kelpoisuusehdoista, mukaan lukien väline, jolla tarkastetaan organisaation tukikelpoisuus

• ehdotusten jättämiseen ja yhteisrahoitettavien hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvät ohjeet

• usein kysyttyä (FAQ)

• aiempien ehdotuspyyntöjen tulokset

• mahdollisia hankekumppaneita koskeva tietokanta

• useita EU:n ulkopuolisia maita (Kiina, Japani, Etelä-Korea, Vietnam, Kanada, Meksiko, Iran, Saudi-Arabia, 
Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Intia ja Egypti) koskevat markkinatutkimusraportit

• muuta hyödyllistä tietoa maatalouselintarvikealan vientiyrityksille

• Hakusivusto https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-
for-proposals
• 2022 hakuilmoitukset ja hakuoppaat julkaistaan 1/2022

https://ec.europa.eu/chafea/agri/
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/calls-for-proposals


EU-menekinedistämisen lainsäädäntö

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1144/2014:
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=EN

• Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1829:
• https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/7a43cedf-7173-

11e5-9317-01aa75ed71a1/language-fi

• Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1831:
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1831&from=FI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=EN
https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/7a43cedf-7173-11e5-9317-01aa75ed71a1/language-fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1831&from=FI


Lisätietoa
• Esimerkkejä EU-rahoitteisista menekinedistämisohjelmista

• https://luomumerkki.fi/

• https://garnachagrenache.com/

• https://www.meatfromeurope.eu/

• https://signedbynature.eu/

• https://www.openairtastemuseum.eu/en-gb/home

• http://sayazorescheese.eu/

• https://www.tastefruitfullife.com/

• https://www.nicetoeat.eu/en

• Ruokavirasto
• https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/eu-rahoitteinen-tiedotus--ja-

menekinedistamisohjelma/

https://luomumerkki.fi/
https://garnachagrenache.com/
https://www.meatfromeurope.eu/
https://signedbynature.eu/
https://www.openairtastemuseum.eu/en-gb/home
http://sayazorescheese.eu/
https://www.tastefruitfullife.com/
https://www.nicetoeat.eu/en
https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/eu-rahoitteinen-tiedotus--ja-menekinedistamisohjelma/
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